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 ردعماح نم و لا ریبن و "تا افارغحو خدا

 ؛اهکح «ماکح «ادزو ما كولم «ثیدح لاجر «نیعبأت هیاحص هافلغ دیبا هلماو ماوقا ةفاک : قلعتم هرات ۱
 لصاحاو ریطاسا ةموهوم صاخما «رنه باا «نيحايس «نيخروم ءابطا ءارعش ءابدا .ماشم ؛ایلوا ءاهقف ءادع
 هیایفارغح ؛یش رعت كنتاقيلأتو راثآو یتیرالاح هجرت «ینیرامسا كریهاشم هفاک دئاع هبهدیدح و هعدق ۀنمزاو هب غو قرش
 «رللوک «رلرهن «راغاط ءرلهطا «رازاغوب «رل ربکد و «كلودو كلامو تاعطق یییدنل و مسقنم كشرا هو : ید ىلع

 «ییرهیعیبطوهیضرات لاوحا ییراشرعو لوط ؛ییراعقوم «ییراعما 9ا45 وی هلزاهبصق ییدکرک سا رو روا
 ( .ردبتم هلیسهرص اجه فورحو لماش ین هتک تالیصفت لصاحلاو ینیرلتاجارخا و تالوصح هیبلشاب «ینیرادقم كنب رایلاها
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 ردعماح ینهصاخ ءامتا هفاک هلی ) راع و یاغل افارفحو دا

wy 

 لا فا الا لصف — ءالا باب

 ۔ وا ییانمه هدهقیسکم (1403500) ۱

 هبصق رب یرکرف كتروهچ نال) < °
 نالوا یمانمه « هدنلحاس یدفروک هقیسکم «بولوا

 قرش هرتمولیک ۰۰ ك (زورق ارو) و هدنصنم كره
 اشا ىلبخو یسلاها ۷۰۰۰ .ردعقاو هدنسد ونح

 ۔اج كنهقبسکم یتروهج وقسابا س .ردراو یتراجت
 روک هقبسکم العش بولوا ندنسهییغ هيونح ریه

 یلبتلود (الاعاوغ) و یتروهج شپماق اقرش «هلرق
 هب رلتیروھج (زورق ارو) ید ًابرغ «ساپایش ًابونح
 مار راک و یسهیعطس ةحایسم .رددودمو طاح

 یساوه .ردبشک ۱۰ ۷۷ یسلاهاو هرتمولیک

 "هوق كنغاروط .ردقوچ یراقلقاطب بولوا عا
 وناقاق رادقم یلبخ هدهسیا هدلاح طسوتم یسهینانا

 .رولوا لصاح قوماپ لوبقم كىو

 - هریغص ریارح لیتن | ( "2280 ) ۱ 5

 هطا رب ندننار عم هرتلکناو ندنس وع

 - رش لاعش هرتمولیک ۲۰ كنسهطا (هتشرت) بولوا

 هرتمولیک ۱٩ یضرعو ۵۰ یلوط .ردعقاو هدنسیف
 ۱۰۰۰۰ «هرزوا قلوا ییز یمظعا مسق «بولوا
 .ردبسهبصق (غورو راقسا) یرکم .ردراو یسیلاها

 ؛یشماق رکش «نوتوت «بولوا قوچ یسهبابا وق
 .ردراو ییالوصحم راس یزوح دنه «سانایآ سوم

 هطآ و هدنسیدالبم ران ۱۰۵7۰ یتعب لوا لا نوتوت

 هلسعسا كنهرب ارح هدنسلا کوا «هلغفلوا فک هد

 و .ردقوچ یتراج مورو رکش .ردشفلوا هست

 فشکندنفرط بمولوق قوتسیرق هد۱ ۹۸ هریزح

 رازسنارفو زیلکنا هدعبو كرایلکنلف ادتبا قرهنلوا |
 .ردشلاق هدنطبص كنهرتلکنا تاو شا هلا

 اا ناتسدنه (یولهد یادبع ریما) “ا
  ۰ ۱ ل

 EI «بولوا ندنسارعشو

 روہشمو لوبقم كن هدننامز ینابلنعو «شماشاب هدننامز

 . در دینی وا

 E 1 م۶
 رباچ ن, تبان) ندبرع ریهاشم ۱ ۳

 یدع نب لیثع یر نايغس نب 1
 هنړکح لثم برض هدّئاسا بولوا یقل كن (یمهفلا

 یوم تاناورو عیاقو قوچ رب واز یو و

 LN E راعشا مخاط رو رلهراحم ضعب بول وا

 .روئلوا دانشا

 هیات یارعش یرجم نرق یجنوا ۱ ۳

 .ردفبطل و سبلس یراعشا .بولوا یاتکلزوکو یطخ

 لئان هتماعز رغآ هایبسح قلوا ندنعباوت كناشاپ ییانج
 یا ندنوب هنب« یکتا ربخ » كنیحسم .یدیسشلوا
 :ردندب راعشا اج تاب وش .ردشمالوا نیلی وس هرظن

 مغرب مکشا رد یدصاب هنیرغب بویجآ
 ردهداتفا متیرب ردبت وکش ود مدرع یدید

 هلصلحم و تاذ ییا ید ندنسارعش نارا س

 E هدقلماسرو هدکلنزان و ؛بودنآ صلخم

 :ردندنراعشا *هلج یعایر وش .ردشفل و یحاص تربش

 مدوب منو تنحو دردیو زا وود
 مد وب عرب مشچو شیر هنیساب

 مدو, مدمه هلانب بش همه قاب
 مدو مک یسش هصقلا وت دای ی

 ما ی
 یرصاعم كنیشحو انالوم .بولوا رهام كب هدکلصس



 با ت

 "لج تیب وش .رد (كيپ یلق هنیذآ ) یا .ردشملوب
 ؛ردیدب راعشا

 تسین راز یاهلات زا ریس وئزا رود نم راک
 تسدن راکزا رود ونزا رود مهد :ناچ یدازب رک

 هدننامز یلرتف لوغم ا ا
 نایاتخهرق نروس تموکح هدنام رک ۳

 یردارب هل(ناخ غلتق بحاح قارب) نالوا یسناب كنئلود

 نیدلابطق ناطلس نالوا یسعنچوا كنهروکذم لولمو

 .ردردب لدم

E ۴اها یریارج ربیک طیح رح  - 
 یسیعوطاهدو هموهوم دوبعم ر كنسل گو

 .ردعسا یرلکدربو هئدش ره یرلکدتسیا كا سیدقش

 سکره ؛ییدنلیوس مسا و بش رب زسناجو یلئاج
 روبج هکعا تدابع هکلب و تمرحو تیاعر اکوا
 تموصح كموع ران دیا روصق هدنه رح «بولوا

 .رارولوا راچود هنریقحو
 11۳2-) هبئسیداره هجهچو (1۸0:) | روات

 ۷۷ كنهغارب هدناتسهچ (ااداز9 ۳

 gg یکم اضق هدنسبقرش بونج هرتمولیک
 پلآ س .ردراو یسهعلفو یسلاها ۰۷۰۰ بولوا

 رسا ون هد رق یعاط (هرونح) و هدست تالیف یلحاس

 .ردراو یعاشرا هزتم ۰ .بونلو یخد غعاط رب

 .ردباناعبن هدنسهرا كغاطییا و یغامربا (هسنارود)

 هدنیطسلف (روطلالبح) هلرکید مانو ر ۳

 درفنم هدنسقش بونح ٩ كنهرصات 2.

 . ردراو یعاشرا مدق ۱۸۷۰۰ « بولوا عاط رب

 مخاط ر هدنفارطاو «ردروئسم هل راحشا یرلکتا

 د وعص هغاط و یسع ترضح .رددوحوم رهارح

 وب هدنسهرآ مالسا لها هلا بیلص لها .یدیشعا

 ربهبراحت قوچ رب هدنتلآ كغاط
 .ردهقشب روط لبح روپشم

 ص ه٥" هدرابکنز ( ۳۵0۲۸ ) | هر

 - رادو هدنتلآ یوهوم طخ ییونح ] 2
 رب ۰ هدنسلاعش برع هرتمولبک ردق ۸۳۰ كمالسلا

 .ردیرعو لسم یسلاها هجیاشاب «بولوا هبصق

 .ردشعا نایرح

 یللوساتسا «بولوا ندەياغګ یارعش اب

 ندنرشیورد یراخ ریما ترضحو ) <
 ‹كرەدىا باسشا هب یک قدرط ح ردیلغ وا كتشرب

 تافو هدجح قیرط .یدیشلوا

 : ردند راعشا

 یطاق هدالب ضع

۱ 

 هد نیز ۱۹۰

 فان دخ هک ره رات٢ هیابسآ هک مهآ

 كنج هديا هلمتخ بکو که کر د وب یدصق

 ِ- ات

 .دنک) «هلناعبن ندنراغاط (هناودنک) ) ۰
 هنارک «قیرفتلا دعب ند ( رارب ) یبسهطخ (شی
 ؛رک ندنجا یراربش تروس هللا رویناهرب كرهربک
 هنا رح «هرکص ندنایرح كلهرتمولبک ۸۰۰ و

 .ردیراربنآ هریک و (هنروب) یرلعبات هحجاشاب .رولبکود
Thapsaque, Thapsacus) ۶ ۰ 

 5 عقاو هدنلحاس وقاسا
 « رد »] .ردییدق مسا هحرلبناو سا كنسهبصق

 .هلرویب تعحام هنسهدام

)Thapse, Thapsus) | هش قا  

 e ۲ سوساا
 (سامد سآر) قرلوا هدنسهیلاش تهح كنهدهمو
 ۱۱ اف هک :یدا هبصق رب یا هدف
 هاوو سورتپ هللا نویبیکسا هداروا مصبق هدنخر

 . عفر یتسهعیش یهد هیقیرفا كسویپمو « كرهلک بلاغ
 قورعم هلیسا (هسن) هدندنع رابرع . یدبا شالا

 «قرهلوا بارخ هدننامز یدنک یوج توقاب «بولوا

 مویلا .رودیا نایب یتغیدلوا شلاق هناخ جاق رب رکلا
 .ردبقاب یرلهناربو رکاب

 ( ۳۹۲۲۵۲۴5 ) رتث هصرعو راتن 1 ر دانا ۳
 رب ندنماوقا لوغم لصا نع

 و 1 صوصخح هموق

 . نورق ؛ندتخیدنل و هدنمکح یرارادشی كنيرکسع
 .ردشفلوا لاعتسا یک یندارتم كنمسا لوغم هداطسو

 هدعب .ردلهنسم هلا انعم و هد هيسرافو هیرع ځراوت

 ماوقا هرلنوب .قرهنلوا یمن ههیاروت ماوقا نوتب

 هبهیلاعش دالب نالوا ینکسم كنهروک ذم ماوقاو هبراتات

 لعاب كريبعت و « هدهسیا شلریو یمات ناتسرانات
 نو زلال كر لاتسا «بولیشالک آ هدعب یعیدل وا

 هنموقرب كنسهعظع تما كر مسا و هدنوک یکن وک و

  هدایز هلرللوغم هلبتقو ران و هک «ردشفلوا صیصخت

 هبهجرد رب هدنرارامطو یرلعا جازتماو طالتخا هج
 شلوا بیس هنیراهیعس وب یسشلو یناق لوغم ردق
 هعهج رهو تاداعو قالحاو ناسل یرلیدنک «هدهسنا

 دالوا هلبتقو ران و .راردنیش هرلکرت هدایز ندرللوغم

 یرلکدروس مکح كنسهلالس ناخ یوج ندزیکنچ
 بول وا نکاس هدنکلاع لود قاچق تشد یعب هدرارب



1 

 یعالع نالوا صوصحم ههینارو

 هبراراتات نارقو عرق نالوا عبات هنتلود هیسور مویلا "
 لصا یا كرلتوب  .راردنرابغ ندهرتاسو یاون

 هدایز ند هجاتنچ نالوا یاسل كنبرلکرت ناتسکرت

 راس یرب ندهتوا قجتآ «بولوا بیرق هبهعاناغع
 ماوقا صلاخ یرلایس ,ندنرلکدعا طالتخا هلماوقا

 ردا ظفج
 ند ۲ ۲۰۰ ۰۰۰ یرلنانلو هدهبسور موبلا كرانو

 امدقم ید هد هياغګ كلاعو هدهګ رود «بولوا هداز

 رد هدققو رارانأ ىليخ شعا ترجه ندیرق
 عبط هدا رق یسلیخ رب ندرلباتک دوحوم هدنرلناسل

 یناقع ناسل ًاصردت یناسا و یراعتک ضعب .ردشلدا

 نکاس یرایدنک / رارد هدقعشلاچ هدیحوت هلا

 دادعتسا هداعلاقوف هندټت «بولوا رلمدآ ناقشبلاچ و
 ندنف رط نویفارغحو نیحایس نوت یغنیدلوا یرلتافو

 «بولوا لر صلاخ رانو هدلاحره . رد هدقشوا ے ماست

 لد هب هعنلک ہ قو نش درب یر 1

 ندنرلغو هدنسهرادا تن درلناخ ندهزیکنج ؟د] زایی

  هدام «هرن» «ندنغیدلوا ےقس ریبعت رب شاک یرلیا ۔

 و هدارو «هرزوا كلربو تالیصقت هدایز اهد هدنس

 عرف «ناروت كرت «لوغم »| .یدنلوا افتکا هلردق

 [ . هل رو تعحار هت رلهدام « هریاسو نارق

 نیا شیو ادا یتا ها ۳
 ندع رق « بولوا 2 ۹

 ظعو هدهبفوصانا تقو یللبخ رب كرهلک هتداعسرد

 ناطلسو ؛ شلوا لوغشم هاسیزدنو هدافاو هلداف را و

 . ردشمزاب ریسفت هرو هروس هبما كثلا ناخ دارم
 .ردشعا تافو هدنخرا ۱

 - هبلف «هدنلیا مور قرش
 هدنب رع هرتم ولبک ۳ "۱ كن

 هدنب رق یطخ لو ریمدو هدنراسب لحاس كنیرہل جرم

 یلاها ردق ۰۰۰۰ بولوا هبصق رب یرک اول

 كنيلیا مور قرش یساول یمحرازاب رانا س .ردراو

 «یغحرازاب را .بولوا ترابع ندنسسیغ مسق
 ندنرلاضق نالآ تروعو ارتشپ «ناقها «یوک قلتوا

 . ردبکم
 .ردبکرح ندکرتو راغلب هلشاب یسل

 وا ترخا تها قل ۰: ۳
 E ا | ناخ رانا

 « یلاخ رابات ریسغت» و « هباخ رانا "یواتف» «بولوا

 ۱ ج زازا رانا

 اها بول وا رادل وصحم و تلنم یسضارا

 تا ت ۰-۱ تا ت

 .ردشعا تاقو هدننامژ كکي راب هاش زورف ناطاس

 رفتم یعرب ندنرارادمح تلرک . هدناع سدقح
 .هرزوا قلوا 2 دجا کر یلغوا تكحاش

 كنسهعطق اسا امدقم مان هاتسرازاپ

 «یدرلیریو هر رب عساو هدنلامش ]

 - وغم «اروجام نالوا یسیلاعش ےس 5 نود نج هک

 ۔اربیس هلا ناتسکرت لصا و یلقرش ناتسکرتو ناتسل
 ماوقا لصاجلا .یدیا عماج ییراطقا نالوا مولعم كن

 «بولوا ورتم ریبعت و مویلا . یدربلیریو مسا و
 ءاروجام «ناتسلوغم «ناتسکرت هزوک ذم راطقا

 هنیرپب كولا و .ردفورعم هلراسا راسو ارس

 عقاو د لحاس تنوک نا | ناوتاز

 اس راوک بولوا هبصق كجوکرب |
 و ری تانغ

e ۳هدنسهطخ دنس كاتسدنه  

 هدش ونح هرتم ولبک ۰ وا ردبح

 - وا رپش رب عقاو هددعب ردق وا ید ندرح لحاسو

 -وسنم كياو قوماپ ضعب و,یسلاها ۱۰ ۰۰۰ بول
 هاکتراجو كوي اهد هلبتقو .ردراو یراهقیرباف تاج
 كني ربش (هلات) کسا . ردشغا یندت هدعب .بولوا

 هدنسیدالبم جرات ۱۵۵۰ .ردنونظم یعیدلوا ینیع

 .ردشه وا بیرخو طبض ندنفرط رابلزیکترو

 بهذم كنوطالفا (6( ۵ از ا

 ت 1 ندامکح عبات هنسغسلق

 دعب و ؛ شععوط هدهب روس هدن رخ رات ۱۳ ۰ هلدالبم

 توعد هنید و یرلینااو «بودنا لوبق ینلناتسرخ

 ذاا ارخّوم .یدیا شمزاب بوتکم چاق رب هدنلو

 هدف اب ا ج دسر همتمو کف ید
 دع مارح یلهاتو یرج . ردشلفاب هل رظن ضفر

 رکید هلمسا و س .ردیسر كصوصخم قیرطرب ندا
 «بویاشاپ هدهریرج هدیدالبم نرق یعنشب ید مکح رب
 ا هدینان ول ناسل هدنقح یسهسیاقمو قسطن كلبحاا

 .هچ رتهعبتال بولوا دوان ینتم هک «ردشمزا باتک
 .رددوحوم یس

(Tatius)ندنسهعدق ماوقا ابلاتبا  

 «بولوآ یرادبکح كنموق ۳ سویا



 اِ
 ؛شعا برح یثراق هامور لوا هنس ۷ 4 ۵ نددرلیم

 امورو مونروک ندیا داحا اکرتشم هلبا (سولومور]و
 «هرکص ندکدروس کح هنس ۵ هنیرزوا یسلاها

 تدخلا 9

 ندنسارعش ناربا (نسحم دج ازربم) | رثآ
 ناطلس ندهوضص كولم .بولوا

 بول وآ یزبربت یدادحا .ردشماشاب هدننامز كنیسح

 هدنسهلحم هیسابعو ؛لقن هنابفصا ندنفرط سابع هاش

 "هل تس وش .ردراو یناود بتم .یدبشلوا ناکسا
 : ردید راعشا

 نم هنرکو مهاوخن ریغب ارت لئام

 ای ا کینه امرآ اچ

 هبش ایربیا (1886, 0]1۵) وجات دوخاب ۱ ۳
 لا كزیکتروز ایناپسا عب كنسهریوج !

 یا قرش كناناپسا .بولوا ندنرلقام یا لوس

 هبیلامش برع « هلناعبن ندنغاط (وییلفارپس) ناک هدنتبج
 نارح یرغوسط هرغ تیاہنو هیلونح برع هدعب
 یی هطخ هروذامرتناوا هلبتسق یی كناسناسا كارا
 برع «هللا لوخد هزکترو «هرکص ندکدتیا قش
 تلا كنهنوپسبل كرهدیا نارج یرعوط هبیبونح
 یسارج .رویلیکود هب سال تطا طيح رڪ هدنفرط

 یلهرتمولیک ٥٥۰ «بولوا هدنلوط هرتمولیک ۰
 ندلوصو خاص هغامرا و .رد هدنغاروط ایاپسا

 کهدنغاربوط ایناپسا «بولیکود راربن قوچ رب
 نوا «ولاغ : ندغاص یرلهصلشاب كنیرلعبات

 کربلا.( لمرلایداو ینعی) همارادآوغ هناراج
 «( هلبا یداویعی) هلابدآ وغ :ندل وصو «نوغالآ راس

 هدنغاریوط زیکترو ؟؛ردیراربن نولاس رودوغلآ
 ندلوصو «هزرز «هزرقوا «لوسنو : ندغاض ید

 هنغامرباجات یرارپن (هفلاق)و (سراناز) بیرق هنبصنم
 .ارعش لویناپسا ردق هن ره یسیداو تكحات .رولیکود

 شلوا هيلع ینبم هنحیادمو دیاصق قوچ رب كنس
 كحان .ردقلشاطو وروق یرللح رثکا .هدهسیا

 یرلهعلشاب .بونلو رلهبصقو ریش قوچربهدنرارانک
 هربوالات (هلطیلط ینعی) هدلوت زر وینارا :هدایناپسا

 زیکتروو «هرطنقلا وپسو زرآ لد هو «هنیرالد
 أ هلوپسیلو(مرتنش ینعی)مراتناس «سش ارا «اپلوالب و :هد

 یرلهزیرنوتلآ رادقمرپ هدنرلوص .ردیراهبصقو رپش -
 بولوا لزوک تياغو عساو ېک چا یصنم .رونلو
 هبصق ستناربآ .روینلوا هیبشتٍژهنیزاغوب لوبناتسا

 ریش ابر ها

۱۹۰۹ 
 ا

 جا ت

 E Sa كوسرب هددادغب هدننامز هبسابع یافلخ
 ماما ندنفرط هلاب ىنتكم یغواو «عضو ىساسا
 رب كنيکمرب رفعح لوا لا هدنرب كنون :یدیبششوا

 .یدناقورعم هلیسا (یرفعح رصق) بولوا ییارس

 هدنفارطا هیلاراشم بوک هبهفیلخ نومأم هدعب
 كرهریدشیا اشنا راقانوق مناط رب یخد هننایعاو الکو

 ًارخوم .یدیشموق هنتروص هلحرب هلبمسا (هنومأم)
 نییزت اهد تاق رب ییارس و هللا لع دیتعم هفضیلخ

 یرلهناخ یهدنفارطا هللاب دضتعم تیابن .یدیشطبا

 ید ییاس «هلیا لیوحت هرانادبمو هاب بو فی
 . .ردشللا لاکا ىلغواو «سيسأت ندیکی هلبسا (جان)

 هدعبو «شلوا بارخ ؛بوناب ندهقعاص هد ٩

 «بوبمهنلوا عاجرا هنلاح یکسا .هدهسیا شفلوا رعت

 هبهلأربو یخدو هد رخ ندنف رط وکالهدادغب تیابن
 .ازدنشع د

 تموکح ۱ ول ۳

 . «بولوا ندهدنواب كولم نروس 2
 یراعم .ردشا تموکح هنس ۲۳و ؛سولح هد

 هسردم ۷۰ هدد رپش لمآ «بولوا الع بحو لر را

 

 .یدیشعا 3

e e ۳نروس  

 «هافلواشع | تعاطا ضرع هرللوغم یدادحا «بولوا

 كدوعسم ندلاردب یع .هدنخراا ۸ ید یک

 بونلوا بصن هلام رف يا اقا «هتىرزوا یافو

SNN0 ۳ 3 نم هی و  

N بصن 

 ۳ 1 لضفلا وبا نیدا زور ا هه : ب
 هدنرارات 6 4 ۵ «بولوا ندنرارادمکح ناتسیسنالوا
 السو ؛ششلوا بصن ندنفرط یقوچلس رس ناطلس
 ؛بوروس مکح هداروا نیکد هنجورخ كزیکنچ یس

 لوغم نیدلاجات رب رکید نالوا یسیجرکس كران وب
 .ردشلوا بولغمهر کص ندتمواقم هنس ییا هب رگسع

 :ردریز هحورپ n ۸ ندا بیکرت یهلالس و
 ؛یدلاجا ن دج نیدلاسعش رفعحوا نیدلاجا

 «ندلاجات نب هاش مار «كاللارعن بره نیدلاجات



 جا ت
 نیت «ماربب نر نیدلانکر مارب نب نیدلارصت 1

 .نیدلاجات «نیدلاجات ۷/ دم

 ناف زیا «بواوا | 6 نرد
 كنناود طخو «شیلک هتداعسرد هدننامز ناخ لس

 تا یراپشا بلس

 ندنیخر وم(باهولادبع) 5 بنا
 .اشلاتاقبطلا » «بولوا یکبس ندل جا

 یلاوحا جارت كن هیعفاش ءاهقف ریهاشم هلیناونع « هبعف
 ۷۷۱ .ردیفنصم كياتک كویرب روبشمو ربتعم عماج

 .ردشعا تاقو هدنخم ران

 لحد ؛بولوا ]۳ نیل
 ؛شفلو بونم هنابلب نیدلا ثابغ ندنرارادمکح
 .ردشعا تافو هدن رخ رات ٩۹۷۰ و

 .دادغب. .بولوا ندنیخروم ۱ هو نا ۳
aتاقوهد ۱۷ 4و «شماشاب هد نیل  

 .ردشمزاب یخ رات كنهرهاق هلا

 ندنیفلوم (یلع نی هف نیا ات
 تافو هد ۷٩۱ «بولوا یه نا 8

 .ردشا
۳ ۳ 

 هددسورب بول وا ند ف رگ نادل 9

 نالوا مش كليا هدهىکت نالیأب صوصخ هراشز

 یسهرت هدروکذم رپش ؛بودبا تافو هد ۲ .رداذ

 .ردهاکترابز

 هام سو ]فک تبلت
Eردراو ییلأت رب . 

u 3میلس ناطلس «بولوا  
 ا هدبلح هدننامز 1 ناح

 .باپش لصا نع «ب ۸

 «هدنخ راب ۰۲ «نکیا نر نیدلا

 تقویلیخ «هلطبضینتخ روغ «هنبرزوایآافو كېلاراشم
 :شعا هراح هللا كبا دلا بطق یرادمکح یلهد
 لوحد هاتسدنه هد ۱ . هرکص ندننافو كنوو

 بولغم ندنفرط شّلا نیدلاسعش .هدهسیا شعا

 جات ۱۰۷

 هروک هنظو هدنزاسا ثص رخ وم ؛بولوا ربساو
 .ردشعا تافو ًامویسم

 ورسخ نب نابزرم عانغلا وا )
 یر زوكنيق وچلسم اتم ( زور كالا جات

 .یدیشلوا لئان هنرازو هرکص ندکللا ماظن «بولوا
 نوتاخ ناکرت یسهحوز هرکص ندننافو كهاشکلم

 نیبعت یصو هنلغوا نالوا هدنشاب ٤ ییهجرت بحاص

 كکللا ماظن ینلس .هدقدلوا كلا ردم .هلکعا

 هدناهفصا .بوریوچ زون ندنسیدنک یرارادفرط
 ناکرت هخ رزوا كنون .یدرلشعا سالحا قرایکرب

 هدهراح نالو عوقو هد اإ قرابکرب هللا نوناخ

 تسولفم ییدروک .بوشلو رضاج ید كللاجات
 بولیوط « هدهسیا شعا رارف هدرحدزب «هنسرزوا

 تامولعم «قرایکریو ؛شلروتوک هنناي كقرابکرب
 ربزو یسیدنک «هرزوا كعا هدافتننا ندنرادتقاو
 كبلاراشم یسهئرو كکللا ماظن .هدهسیا شغا ذاختا
 «بوشنقلاقهنساوعد ناق « هلا اعدا یتغیدلوا بلس هنلتق

 یرلهلوک كکللا ماظن هدنخرات 4۸7 هدهرص وا

 رب تاریخ بحاصو الع بع .ردشهراب ندنفرط

 یتسهبرب كنبزاربش قحا وبا حش هددادغب «بولوا تاذ
 هسردمرب وب روبشم هلیسا « هبجات » هدننای كنویو
 نییعت سردم ییئاش رکبوا ےش بورد اب

 .یدیشع |

 كناخ رفعح ندنرارادمکح یلهد ۱ كاملا ات
 تافو هد ۸ ۲ ء «بولوا یرزو 0

 ینلخ هلیناونع (قرشلا كلم) ردنكسا ىلغواو «شعا
 .یدیا شلوا

 ماش قشمد (نیکتفط نب 0 كولا ۳

 1 ٩۱۲ بولوا ندنکولم 0

 واو ؛شعا سولح «هنیرزوا یتافو كنبردب «هدنخر
 بسک هللا روهظ هیلبعاسا هقناط هدقشمد هدهرص |

 شلازآ یئوق كکوللا جات «ندنرلکدتبا رادتقاو ذوفن
 قشمد «(یناقدنم) ۹# كرن و و «هدهسبا

 هنارباخم هل رلکن رف بیلص لها «هرزوا كا ماست

 ۔اساو لتقو بلح یموقم كوللا جا «ندنکیدشیریک
 ؛شعاتنکمو توق بسک كرهدبا هحابا یتاق كن هیلی

 بلک یرلکت رف ندیک هنطبض كقشمد «هنیرزوا كنوبر
 ةفاط هدنخرات ۵۲۵ .یدبا شما ناشیرپ و مرہم

 هده راح نالوا عقاو «بوریدلاق شاب ندیکی هیلبعاعم



 ج ت

 یلغواو «شعماتافو هرکصهنسرب هلیریثأتكنەراي یغیدلآ
 «بولوا رادمکح رب عیعش .ردشلوا ینلخ لوللا سش
 هنسیدنک طابل انا .ردرلشوب هدنحدم یامز یارعش

 SKS كنا رعش نالوا بوسنم

 هداز كب جات
 ا PIR ن ر 18

 ؛بولوا نوامه ناود یعیقوت .ردیلهیسامآ لصانع
 ینیرش عماج میلس ناطلس لس البو لتق ۰
 -وظنمرب هلسا ونع «همانسوه» .ردشفهوا نفد هدنب رق

 و هداز كب
 | «بولوا یرداربكکب رفعح

 یربش هلیلصفو ړع «هدهسیا شتا لغوت هلرعش یښدوب
 كردصو هنب «حاتغم حرش»كشرش دیس «بولوابلاع

 رب هلیاونع « هپغسن »و رلهیشاح هنس « هاقو حرش»
 «بودیا تافو هد٩ ۲۲ .ردشمزا ید هموطتم

 ردارب یا وب یرب عاش .ردنوفدم هدناب تازا
 :هکرود هدهدبصق یکیدلب وس هدنقح

 فرش یدریو هداز جات ییا همور داوس

 هداشناو رعش یریبو طخ نسح یسیرب
 ندتلیضف لوا ییاخ لکد هدوب هچرکا
 هداننا وب رد دی ینسیکیا ضرع

 | یدانب ج 0
 ۱ تفرج 11

 هدهفاسم كلنوک ۲۰ ندنسهطاطسف ٌلرمصمو ۱

 بنک ینیدلوا ربث رب قوچ یسلاهاو رومم عقاو
 .ردروطسم هدهییع

 هدنغاصس شعم € الو بلح ۱ ۳

 كچوک رب هدننهج برع كشعمو و

 .ردیرک م كنهبحان رب عبات هاول رکرم «بولوا هبصق
 2و 0 ۱ و ۴ ۳ م 3 2

FE RE 
 «بولوا هبصق كچ وک رب هدنسهیحان

 یسار طقسم كنيلع ن نمّولادبع ىحاص برغم
 .رودیا رکذ یوج توقاي ینغیدلوا شفلو

 | ماخ یجآ

 هد رقمی و دا بول وا ندابطا

 . ردیقل وم كناتکرب هدنقح

 ها نادو هلا هل وز هده قىر قا

۱۹۰۸ 

 ۱ ندر ره كلح ییاوو هل

 |- هوب كنيوغض لیعاسا هاش
 وا نداق ا یسح كب ندنرل

 هنیلا كنهدازاشاپ جسم هدنسهراعح ناربدلاچ بول

 یدشاط رب هلیعسا (تربب لعل)و «شعشود ربسا
 ۱ شانروق «لرهربو ى رله وک لوومعم

 ا

 ا
 رر ندا( ٌهاربا )و ند ما :

 هد « نادلبلا چم » یعیدلوا عقاو هدهفابسم هاحم

 .ردروکذم

 شلبایطو هدقالو برغ سلبارط | روح

 .روئوا هرادا ناو 1 بولوا هبحا
 دنسهرا هقرب هلن سا را هدنس« زا هق ١ ء |

 طقسم كربهاشم ضعب

 . رو دا 8

 ندنکولم نچ «هروک هتپاوررپ روبشم ۱ هات
 یسزانح «بولوا یزبق كنهرفشوذ ) °

 ..ردشل و قرهلوا قرغتسم هناره وحجم هرکص تقو یلبخ
 «شلوا ندقلحآ هلبببس طحف هدشاط رب نانلوت هدنرازم
 «نوتلآ كوا رب هدنلباقم نوا كلوا رب ردق هنرهو

 ؛بویمهلو «هددسیا شمربو هراسو ییا «سالا

 هلوکح .ةياکح ندنزغآ یدنک یفیدلوا شلوا فلت
 .شعا

 یوج توقاب یتغیدنلو یمآر

 راد هیولوا اع یارمنه ۱ ۳
 یدعسو رفعح هداز كب ۱ جات هجرتلا ی.

 - رتفد هدنکلهدا.ربش اربش كدی زی ناطاس .رد رد#رلکب

 ۰ ردىدنراعشا ةلج تب وش .یدیا یراد

 هدنجما راناشدرپ فلز لکوک والشاي زوک

 هدنچا راناراب هدهیک وکرق مدلاق

 اغ ؛بولوا ندنسارعش ناربا ۱ ۳

 راشم «هلا لاقتنا هناتسدنه هدننامز ]
 ۱9 9 تم وه :یدیفعا تاشلا هيلا

 تس یتشلزو ناهح هک نون  مریح رد

 دنام راقفلاوذ ارچ مابین رد راک

 ۱ رج ات
۰ 

 یایسآ ےساوہ هدلاح ییدعش «بولوا

 ترا هدراربش رنو .رویلیریو هیلاها فنص
 ناقشیلاچ بولوالوغشم هلتعارز هد رل وکو هلعیانصو
 «هدراهسیا یندم ا هبیلاحا قونص راسو دعتسمو

 یناغفا رانا «كبزوا «كرت نایاشاب هدنلاح ریاشع
 ؛ندنراقدلوا روشسو روسح ردق ماوقا راسو
 راردرقحم هدنرظن كرلتوا

 . .ردکر ک هسلوا طلغ ندنوب یمسا (كبحاد) یرلکد

 ۱ هبولوا هبصعت كچوک رب ,دهبقنرفا

 . «بولوا رصق رب هدرحص لحاس

 ۲ 7۳۳ ت a یی -

 یعسا كموق رب ندک ارا لصانع

 و ااغ هک رلینمرا



3 

 دات

 كنبزاریش قحا وا مش هیدادغب ۱ 2
 هسردم رب روبشم قصالم هنسهرت ۰

 ككلمل اجا ريزو هجرتلا فلاس نالوا یسناب ا
 یکه دنفارطا «یک یقیدنلوا همست هلو هاتتسن هنعسا

 .یدیشملوب تربش هلعسا وب یخد ناتسربقو هلحم
(Tachos). ۴ندنکولم عدق رصم  

 لسوناتکن ییرب «بولوا ۱ سوخ
 ؛بودبا سولح هدنخرات ۳۰۳ دالبلالبق .ردیلغوا

 هبدادما كرلیانویو «شمروس تموکح هنس رپ
 «هدهسیا شم هروط یثراق هسوخوا ردناسکلآ

 بابرا ییدتنا مازا كسالیسحآ یرادمحح هتراپسا

 روبجم هرارفو بولغم ندنفرط (وبناتکن) ندنایصع
 .یدیا شلوا

Tachiano SE e 

 كالو كس ۱ ۳
 هدنسیغ لحاس ؛بولوا لوک رب كح ویب هدنساضفو

 وص هرق لوک و .رداسم هلبسا كنهرق رب عقاو

 - همرب بودیا عسو بسک هدنسهووا زوریس كنب رې
 لاعش هدنبونج كروکذم ربش «بولوا لصاح ندنس
 نیشیقو «ربنازوا یرغوط هقرش بونح ندییغ

 طبض یرلرب قوچ رب كنءهووا هدنراسوم رارومتایو
 «بویلوا هدلاح رب اعاد یضرعو لوط هيل واس را

 ضرعو ۲۵ یلوط ید هدرلنامز یریغ كهایم نایغط
 -وق كلوك و . ردلکد یغامشآ ندهرتمولیک ۷ یعظعا

 دسزب قوچ كب یتالصاح كنسهووا زورپس یسلدور
 .یدیشلربو یزایتما لوا هنس جاق رب «ندنکحهدیا

 ییعب (نرد) عقاو هدیلایش یاشرفآ ۱ هژد ار

 هلا ناسلت كنلابح هلن( ی الطا )

 هدهبطرق «بولوا مسا نلیربو هنمسق یکه دنسهرآ ساف

 ۍراسنا دم ةلادبع وبا) عاش نالوا شلوب تربش
 .یدیا ندنسحاو ٌكغاط و (یلدات

e 9با (هنور) كنهسنارف  
 ولیک ۳۲ كن (هشنارف هلبو)و هدننل

 ؛بولوا هبصق رب یرکم هیحان هدنسننرع لاعش هرتم
 تاج وسنم كباو یسهرظنم لزوک .یسلاها ۰

 -هقبربافراشاق كيبا یهدنراراوح .ردراو یراهقیرباف
 .رویشیلاچ هلع ۰ 2 هدنر

 وغارس كناباسا ۶8 ۰ مر نه

 4 و هدنشلابا 2 | هونادا
 ۱۰۰۰۰ «بولوا هبصق رب هدنسبرغ لاعث هرتمولیک

 را ت ۱۰۹

 یکسا كب .ردزاو یساسیلکر ب کساو یروس «یسلاها

 . ردهبصذ رب

 كنتهسنا رف ۹۲۵

 ا هنور» نوتساراب

 كنغامربا هنورو هدنلاعش هرتمولبک ۱۵ كن ( هلرا )

 هیحان هدنسشراق كن (هرکو) قرهلوا هدنراسب لحاس

 «یتکم «یسلاها ٩ ۰۰۰ .بولوا هبصق رب یتدوک ی

 یرلهقیربافیلیخو یسیرپوک هعصآرب لزوک «یسناختک
 .ردراو یتراجو

(Taragona) ۱ 3 9با  

 ۔ رہن (یوقنارق) «هدنسەطخ 2

 - رش بونج هرتمولیک ٩٩ كنهنولسرابو هدنبصنم
 ۔ردن رک كنلاا نالوا یمانمه «بولوا رېشرب هدنسق

 «یسیربوک یکیا «یمتخحر «ینامل «یسلاها ۰ ۳

 یو وص هلاق ندریلامور ؛یساسیلک عنصمو کشا

 اا و هقباش هلاجوسنم قوماپو كييا «یسهقتع رانآ
 یسیهام دبص یلتیلکو یتراجت كلشيا یلبخ :یرلهقیریاف
 ؛بولوا روم كب هدننامز رایلامور یکسا .ردراو
 یسیلامش فصن كزیکترو و اناپنا هلتسن هنسا كنو

 قلا هنوغارات س .یدبا نورعم هلیسا (هسنوقاراز)
 و رام ندنس ونح ےسق تنس هطخ وا

 هسنلاو ابونج «نوغارآ ًابرغ «هدیرلو هنولسراب الاش
 .ردطاحو دودح هلدیغس رح یند ًاقرش «هلیرلتلایا

 یسلاهاو هرتمولیک عبرم ۰8۹۰ یسهیحطس حاسم
 یرلغاو تبنم یسیضارا .زدیشک ۲ ۲ ۹

 هجاشاب یارکسم راسو یرابارش «بولوا قوبچ
 .ردندناجارخا

 E ) هقوچ هل رکید مانو ۱ ا

 یسقرشلحاس كنابرببس ۵

 هطآ رب هدنسیشراق كنیصنم یربن (رومآ )و هدنبرق
 (هزورپال) ندنراهطآ ایوباج کهدنبونج ۰ بولوا
 -ربیس «بولوا عبات هنتلود هیسور .ردشلريا هبزاغو
 ابو هلوا یسلاها .ردقمم هناا «لحاس» كنا

 .رردیا شيعت هاقلیجتبل
 هدنزغآ كنءرف روک هبقع هدرجارح

 هدرلهطبرخ رثکا «بولوا هطارب

 هدهطآ وبرع نویفارغج .ردررح هدننروص (ناریت)
 فورعم هلیسا (نادج ینب) و «یتغیدماوب وص یلتاط
 نفیس هدزاضقو ینیرلکدتیا شبعت هلقیلاب كنسیلاها

 قازا
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 ندننافس ندبا روم نداروا .بودیا ناکسا هدنضاقنا

 هدنراوح كنهطآو ,یرلکدتسیا وص یتاطو ككا

 .راروبزاب یتغیدلو عوقو رل هنوطرف یلتدش
 عب ك رللاغ wl (Taranis ۰۱ اب

 1 و ِ ی سيارات

 ۔ رح یکسا بولوا یر. ر« رب یرلکدتنا عز لکوم

 یسلوا نبع كنبرابذاک هلا نورعم هلبسا (روت) كرانام
 .ردلټج

ERهیونح تالاا هسنارف ی  - 
 یرکم كنتلایا « هنری یراقو » ندنس

 هدنراسپ لحاس كنبرب (رودآ) .بولوا هبصق رب
 .ردعقاو هدنسبرغ بونح هرتمولیک ۷۵۱ كسراپو
 ؛یسلاحا ۱۸ ۵۰۰ «بولوا هبصت رب لزوکو یکسا

 - راد نوجا هبناببص بتاکم «یسیدادعا بتکم یلخاد

 هناك «یس نوم «ىسەتا یو رب لویب «ینیلعما

 یس هناخ رای «یسهقیرباف پوط «یتکم ییوط «یم
 .ردراو یرارازاب كوو

 هروبشم هدنخرات امور (12061) ات

 هدننامز سولمور «بولوا زبق رب هه

 بیس .یدیا یزبق كلسویلپرات نانلوب یسلاو امور
 زلانیاس)نالواشغ | هرضاح یامور :هکودوش فر

 یهدنرللوق عاص كرلنو «قرەنلوا لافغا ندنفرط

 ییراوبق كرېش هدنلباقم یرلمریو هنسیدنک یرلیش
 یهدنرللوق تنیرانیشد یتطو ندنوبو «دعو یشچآ
 - رک هربش رنو .یدبشعا دارم یرادنوزاب نوتلآ

 ضآ یءدنرللوق غاص ربارب هلرادنبوزاب هدنرلکد
 هدننلآ هلرارمس یلغع آ هنتسوا كنهراچب یران اقلاق

 كنغاط (نیلوتساق) یسهزانح .یدیشعا تافو «بولاق

 هلیسا كنون ايق یهداروا «بونلوا نفد هدنسهشوک رپ
 ندایقوا كراندیا تنایخ یشراق هنطوو ؛شغلوا هیعس
 .یدىا شک هننکح تداع قالتا بول آ

Eهدنسلاعسش مبقلنامل ابا ۵  

 وک 8 : ر 0 ۱ ورا را
 هلیسهطساو لودح جاقرب هل ربن (جدآ) و (وب) « هلناعبن
 قیتایردآ ندع جاق رب هرکص ندکدتیا طالتخا بسک

 .ردهدنل وط هرتمولیک ۱۰۰" یسارح .رولبکود هنیزکد

 رب هلتنوتحت كنایناپسا ED ۱ هرات

 «بولوا یعدق مس كن هبصقو هطا

 ندهطآ وب رابل هکبنف کسا نالوا شلو یرلفمصتم

 را ت ۱111۰

 ارایناوب سا .یدراردبا جارخا نونلآ لنیلک
 روپفمو لمعتسم نوتلآ و ید هدندنع رایلامور

 كنهطا و .یدنا یوبح رنو رحم .هدهسیدبا

 .اربع بثک .ردنونظم ینیدلوا ترابع ند(سیداق)

 و دارم ید ندربش روکذم هلبسا (سیسرات) هدهین
 [ تعا هتسهدام « سیسرات 1 .ردلقحم یسوا

 ه(رزآ) یرد ك (مع) ميهاربا ترضح ۱ ات
 « رزا»| .ردسا نلیریو هدناروت 5

e TE 

 .(ردنمس) یعدق مساو ا 7
 هرثمولبک ۱۵۰ كردن هدناسغاد

 ندیرلناخ قولاق بولوا هبصق رب _هدنسرع لاعش

 «هرزوا قلوا اسمو راناتیسهلج نامه .ردیرقم كنیرپ
 هبسورو یلارس رب صوصحم هناخ .یسلاها ۰

 .ردراو یتراجت یلیخ هلناریاو
 .اطا هاشم هئا ,ف ۵۱۵ ۳

 بط رم 0 ۳4 درا
 .ردشعا تافو هد ۱۸۱۸ .ردشلو تربش هدینوق

 نالوا راد هتابربر سو ضارما یراروبمم لا كنیراتآ

 صوصخ هبهیمومع هبعص ربیادن هلتحص ظفح هایباتک رب
 .ردیاتک تغل ربنالوا

 سیسرطاو سیسرت دوخاب ۱ ا
 هدهیناربع تک (1۳8:919) 0

 ترضح «بولوا یمسا كلح رب قازوا روکذم

 .روئلوا تیاور یرلقدل آ نونلآ نداروا ییافس كنایلس
 2 1 2 فلتخ ییدلوا تزابع نده: یی س

 هش هلبسا (ربفوا) یرایضعب ندرابکنز یرلضعب
 ندلوپحم لحم ر رکید روکذم هدهسناربع بتک

 - هدام «هسترات» | ند (هسنرا) یهدایناپسا یراضعبو
 .ردرلشعا نظ یتغیدلوا ترابع | .تعحارع,هنس

 هلیعسا (سیسرات) هدنبرق (اولئوه) هدنبونج كنایناپسا
 هدننامزرلبریع هک« ردراو ید رب رب قوچ یندعم.نوتلآ

 درایناربع رک .یدیا فورعم هلیسا (هشوطرط)
 یرلکدتبا هیمس (هسترات) كرابل هکینف رکو (سیسرات)ا
 .ردسرق اهد هلاقحا یسلوا ترابع ندنوب كلحم |

 (,Tarquin سوبشک را و |
 - رازکح امور یکسا Tarquirius) ۱ نیکران

 : ردشلک یفک ییا هلعسا و ندنرل
 نع .ردیسیعتشب كنیرارادمکح امور یسیجرب



 اف

 هنن روق «بولوا ندنساینغا یسهبصق (هینیکرات) لا

 یلغوا كشرپ هدنمسا تارامد شغلوا یفن هاروا ند "

 هدنساجدا تمرو ربخ ندلابقتسا :هدلاح تاراق

 ۱۲۷ نددالیم .هنیرزوا یسهیصوت كنسيراق نانلو

 هلیبسح ییاردو تراسح كرهدیک هامور لوا هنس
 ءهلغلوا شعارق یتهحوت (سوقنآ) رادمکحو كنيلاها
 یصو هنیرللغوا نانلو یص یتسیدنک هدننافو موق

 را قح قلزادمکح هدامور تقوواو ؛شغا نییعت
 ششلوا باختنا رادمکح یسیدنک هد ۰ «ندنشیدلوا

 یانب (هلوتنیاق)و عیسوتو نییزت ییربش امور .یدیا
 یاوقا یهدراوج «ربارب هلکا سیسأت ییروبعم <

 كنامورو «طبض رار قوچ رب .كرهدیا بولغم ید
 هد ۰۷۸ دالبلالبق .یدبا شما دیزتیتنکمو توق
 یداماد قرهشوا لتق ندنفرط یرللغوا كسوقنآ

 .ردشلوا ینلخ (سویلو سوورس)

 ؛بولوا فورعم هلیبقل « ناش » یسینکیا س
 كنيکرات یر .ردرادمهح اونو عدم كناور

 یفیدلواشعا جوزت یزیقرب تكسویورس «بولوا یوروت
 یسیدنک «قافتالاب هل زیدلاب هساسد هدنسا (هیلوت) «هدلاح

 هدنراس «یالتالادعب یتسهحوق ید هموقمو سيراق

 نددالیم :كرهدبا لتق یسوورس ‹ هلا جاودزا دقع

 نناوق رثکاو ؛ لشعآ طبض ق لوا هنس ۵۲۳

 هنااظ ؛قرهربدشلیغآ یرلیکریو « هلا وغل یناماظنو

 ۵۰٩ دالبلالبق تیاهن .یدیشمالشاب هکمروس مکح
 نالعا یتروهج «بودیا جورخ (سوتورب) هدنخرات
 ۸۷ هدعب .یدشعا یت رار هلبس هلاع ییکرات « هلا

 (سبوق) ینیدلوا شعا اتا .هدلاح یغیدلوا هدنشا
 ,ردشعا ,تافو مدندزن ك (هدوشینزا) یر

 وا نورعم هلعسا وب ید یلغوا كویب كنو
 ییربش ( هیباغ ) هلی هلیح رب هدنامز كنیردپ بول
 یردب «هلغمروص یتغح هبا هن ندنردب «هدنکیدتبا طبض

 ین رهت كنب راشاضتشح كن هلرات یغیدنل و هدنماقم باوح

 هن دبصقم ندنو یلغوا «هجیالشاب هغمربق هلیکتکد
 شعا مادعا ینساسور كربش «قرهالک 1 یتغیدلوا

 هلختقوط هنطرع كزبق رب هفیفع هدنسا ( هسرقول )و
 هل رد :ردشلوا بیس و لصا هنیوقل كفلرا

 .ردشع |تافوهد ٩ دالمالق «بودیک هلاقنم ربارب

 رب هدنسهرآ نالبک هلا یورق هدناربا ات
 هدنقرش یاپنم كسرافو «هیحات لوس

 را ت ۱

 هدهفاسم قلخس رف AY ندزاربشو هدیدودح نامرک

 و «بودیا رکذ یوج توقا یغیدلوا هبصق رب

 نایب یخد یتغیدلپای باوثا كہا یلتیق رعآ كي هدهبصق
 .رودا

 هک ندر ز 34تا رف e هرات

 بونج «هلاعبن ندنغاط (هرزول)) 7
 هناا (نوریوآ) .كرهدیا نایرج یرغوط هیبرغ
 ؛نابوتنوم .روطیو «قایاغ یلا «وهلیمو «لوخد
 كلهرتمولیک ۳۵۰ ؛بودبا رورم ندنرلهبصق قاسا وم
 هنیربن ( هنوراغ ) ندنلحاس غاص .هرکبص ندنایرج
 رود «هبزود ندل وصو (نوربوآ]) ندغاص .رولیکود

 .ردیا ذخا ییرلیاچ (هینار)و ود

 هبیونح تالاا كنهسنارف (12۲0) | 0

 ندیا نایرج ندنچا ؛بولوا ندنس
 ندنتهج قرش لامش .ردشغوا هی هلبسا رب
 «(هنوراغ یراقوى)و (هنورا عم نران) اغ ؛نوروآ

 -وا دودحم هلرلتلابا (تلوره) ندننهح قرش بونح
 هرتمو لیک عبم oy یسهیحطس هحاسم بول

 صوصخ"العویسضارا 1

 ءوغآ هقشب ندنرا بولوا قلغاط یسیلاعش ےسق

 ۔وصحم .روبدیا نایرح هدنجا یراربن نوریوآو رويو
 ندهراسو ریونک ؛نتک هللا هعونتم تابوبح یتال

 ید یرلاعمو یرلنامروا .ردنرابع ندبارش یلتیلکو

 .ردراو یرلریغیصو نووق یلتیلک بولوا قو

 ؛صحم هل راندعم یک روک «سناغنم ؛نوشروق «ریمد
 كیا هخوچ .ردقوج یخد یرلشاط ییابو ییا

 و و هناخرپمد هل رلهقىرباف هراسو هقلاش «زب «رلشاق

 یسهبصق (یلآ ) یرکم .ردقوج یخد یرلهناخاب
 ۲۱۸ هللا هیحا ۲۵و مسقنم هاضق ٤ ؛بولوا
 .ردعماج یههدلب مزاد

 هدنتهح بونح كنابلاتا (Tarente) | هت هرات
 رب هدنجا هلرفروک نالوا نانو

 .ردراو یسلاها ۲۷ ٥۰۰ .بولوا هلکساو ربش

 کیا هلحاس «بولوا ینبم هدنرزوا كنهطآ رب ربش

 .هعلق «یتکر رب لزوک .ردطوبم هللا یرپوک شاط
 یرکسعو یساسیلک عنصم «ییارس رب یکسا «یس
 دیص ؛بولوا یرک ییانص  .ردراو یسهاخ هتسح

 ربرح عولرب هدیراوح .ردراو ینادصا عاوناو یسهام

 سارا .بولوا ربش رب یکسا كب .رولوا لصاح یاب |
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 | رب شا ترجه هفرط وا هدشیعم كسر رب هدنعن
 او «شقلوا سمت ندفرط رلیدیرک ما
 وا یعوقو نادیم كنهیخرات عیاقو قوج رب هدهعدق

 .ردششلوب ینکسمو نطو كنامکح ضعب پول

 و ۱ < رفر وک هتنرا

 كحوس هدنسقرمش بونح یاهننم كنابلاتباو هدنیسلاعش

 وآ هی هلیسا لرېش یکهدنجا «بولوا رفروک رب

 ندلاعشو ۰ اب یو هل رع .ندقرش ۳

 درک یکا هونح

Tarn-et-Garone 

 a كنهسنارف ۳ هب وراغ )۳ راب
 ندنتهح قرش لاعش و الاش بولوا ندنس هی

 یبرغ بونح «هنوراغ ًابونح .نران ًاقرش .نوروآ

 عم ٽول ید ندنتهح یرع لامش «سرژ ندننهج
 ۳۷۲۰ یسهیعطس حاسم .رددودح هل رلتلابا هنوراه

 ۔ارا .ردبشک ۲۳۱ ۵۰۰۰ یسلاهاو هرتمولیک عبم

 هیعاشاب ؛بولوا ترابع ندرهب هلرهووا یسض
 هویم عاوناو نتک هلا هعونتم تابوبح ینالوصحم
 یرلاعرح «بولوا زا یرانامروا .ردنرابع ندرلهزبسو

 ینااویح راسو ریغیص هلرارتسا .ردلزوکو قوچ
 .ردقوچ یرلناوبح واو یحو كیا ؛یرآ «رویطو
 .رولو ید هبرتا راسو ییا «مرم هلیئدعم ریمد
 هتساشن «دغاک «قاجبو یعاونا زب هللاجوسنم وب

 .ردگلشیا كب قتراج .ردراو یرلهشیرباف هراسو

 ۲4و مسقنم هاضق ۲ بولوا (نابوتنوم) یکم
 .ردعماچ ییهدلب هراد ۱٩ 4 هللا هیحان

 املا كنابرتسوا (12۳۳00۵۵۵۷

 و و

 تلایا هدنرزوا یرېن (ترس)و هدنسرقمش بونح هرتم

 قلوا یدوب ی ۷۰۰۰ «بولوا ربش رب یزرکیم
 .ردراو یتراج كاشیاو یسیلاحا ۷ «هرزوا

 هلدودح هیسور ًاقرشو ًالاعش یلایا لوورات س

 فرقترورقو یاززرب ‹«فورقولسا ندرلفرط راسو

 هرتمولیک ۱۰ یکاو ٩۵ یو «بولوا دودحم هللرلتلابا

 یسلا هاو

 ؛قرهنلوا رب ههیسور ندنفرط نویلوا لب
 .ردشغلوا هداعا هایرتسوآ هد ۱ ٤

 ابجلاغ كنابرتسوآ (12:00۳)

 -ولبک ۲۰ كغرللو هدنسهطخ

۰ 4 

 فرا

۱۳۹ 

 | هد ۱۸۰٩ لانا و .ردیشک ۰

 ح سا ت
 ۱۱۰۰ :بولوا هیصقرم فرکرم اف هدنبرغ مرتم
 :ردراو یرازابو یسیدادعا تتکم «یسلاها

 رب هدننسلابعش مسق كنایلاتا ۳و

 ا )اا هونح هک درب 4

 هقرش لاش هدعبو هقرش بونح ادتبا «هلاعبن
 ؛هرکصندناب رح كلهرتم ولك ۱ ۲ ۵ ؛قرهقآ یرغوط

 .رولبکود هنغام را (و) ندنلحای عاص

 هداصقا برغم (۳۲011)

 بونحهرتم ولیک ۲۲۰ كشکا رم

 وا طاح هلروس لب هرکه كنتلابا سوس «بولوا

 یف رد ددعتم و یعماج ويب N ؛یسهعلق رب بول

 ۱ تنادوراب

 روبشم ینایتخس بولوا قوچ یرلهناخنابد .ردراو ۱
 یرلباق قانآ رونلوا جارخا ردق هنادوس «یک یغبدلوا

 .رونلوا لاعا یناوآ شعب ندریتاب هللا هراسو رکاو |
 ؛بولوا فلتخ رلتاور هدنقح یرادقم كنسلاها

 .ردهدنسهرآا ۰۰۰۰ ها ۰ ۰

 رپ رب هدکسرهو غعاط هرق (13۲۰) 5

 قرش بوضح كغاط هرق زود لس

 هلاعش هدعبو هبیلاعش برغ «هلناعنن ندرلغاط یهدنعش

 یسهبصق (هحوف و) «لوخد هکسره ؛قرهقآ یرغوط
 - ود یرعوط هبیلاعش قرش هرکص ندکدک ندنجعا
 یتدودح هنسو هلا سره هدهفاسم زا رب بو

 كنهیرص كرهشلرب هلربن (مل) «هزکص ندقدربآ
 ابرقت یسارح .رودنآ لیکشت یهواص نارا ینیدودح

 .ردهدنل وط هرتمولیک ۱ 0°

 ٩۰ كساف .هداصقا برغم ا
 هدنرزوا رغصا ؛یداو .هدنتقفرش لىم

 هرابکب «یسیلاها كب نوا شب بولوا هبصق رب

 هللاس و ریارجو یفیرش عماج رب لوس نیم هلرلنوتس
 .ردراو یتراجم كلشيا

aروپفقم ها کشت ۰  

 -ا Nie «بولوا ندشو رح

 تلکنلف هد ۱۱۰۲ و ؛شغوط هد (نروه) هدنرلخر
 (نعید نا و)یسهعحع نانو یسیلاو كنتاکلتسم یءددنه
 رومأم هشت و فشک .یتتعسو كناملارتسوآ ندنفرط

 تكنهروکذم 4عطق هدهرص تحابس ییدتا .بولوا

 هیت (اناس) هلتبسن هنسا هدصعبو نانوبهدنبونج
 هیعسن هايس تكنسهمسعو فشک یهریبک "هریرح نانلوا
 « یر ارح زلتسود » هلا هدنالز کک «یک ییدشیا



 تب
 4 ی

3 
 س اٿ

 هد ۱46 , ردشعا فشک ید راف طآ یعقو
 اوس رثکا كنابلارتسوآ بودا ثخایس یعکیا رب
 كتحایس و «هد هسیا شا هنیاعمو یرح ینلح

 لوهج :بولییوط رس ندنفرط رلیلکنلف ىتاليصقت
 .ردشلاق

(Tasmanie) 7ونح كنابلارتسوآ - 

 ههروک ذم هعطق قرلوا عقاو هدنب

 ؛بولوا یعسا كنهطآ وب رب عبات ۵هرتلکنا و حس
 « نعد ۱ .ردفو رعمیید هليا (نمد ناو) هر رح و

 [:هل روش تعحارم هدا

 روہشم لا كنابلاتبا (12556, 12550) | ۳

 هدنخرا ۱۶۶ ؛بولوا ندرلرعاش ۱ ی

 د و ؛شوط هد (هتزوس)
 و ؛هددسیا شعا لیصح قوقح ع هد هووداپ ادتیا

 بقعرد اغلوا رباغم هنسعیبط لیم باستا هنف

 اهدو ؛ شمالشاب هلاغتشا هلرعش كرهدبا كرت ینو

 «دونر» یفیدزاب ًادیلقت ۵ (وتسورا) نکیا هدنشا ۸
 ؛كر هديا بلح ققد راظنا هلا هموظنم ر یلناونع

 .ىدیشمالشاب هکعا ترهش تیک

 ؛قرهنلوا بلح ندنفرط سنوفلآ یتنکیا یسەقود
 كلانبدراق رب هد ۱۰۷۱ و ؛شعا باستا هبلاراشم

 هنتفلا تارات ینزوقط . بودیک هیهسنارف هد
 «اتنیمآ » هدتندوع ههرارف . یدیا شلوا رهظم

 «نشکانبوا هدو رایت ییهعحاف رب ینیدلواشمزاب هلیناونع
 رویفم لا . یدشلوا تاق ییا یتربش هلکتوو
 - اعوقو بیلص لها هلناونع « یصیلخ كسدق » یرثا

 كنامز هک ند هموظنف رب لوس یعیدزاب اد هشت

 شلزاب هنابصعتم هعتساضتقا كتيلم یعیدنلو بوسنمو
 تافیرعت هلیسه رعش تراهم و تحاضف «هد هسیا

 .هرض هيدا رانآ روپقم لا روک ذم رثا یناریوصتو

 ادتبا یسهموظنم وب .ردشلوا بحوم یتسمٌچ هنس
 هرارف یسیدنک «ربارب هلغلوا فده هناضیرعت قوچ رب
 هب یساریدلیچ ۵ (هرونویل) یسهربشمه كنسهقود
 بئانپ نهجوت یخد كنهقود لتهج ییدتیا قشعت
 -ربش «هلتقراغم ندهرارف «بولوا سوم :ندنکیدتیا

 «شمامهلو تحارو زارق هدرب رب كرهرک هرپش ند

 هرکص تدم رب .یدیا شلک للخ زآرب هنیروعشو
 اقلا ههناخ رای رب ندتفرط هقود هدندوع هرارف
 ندقدقبجو :شلاق سوبح هداروا هنس ید «قرهتلوا

 .ردشعاآ تاقو هد ۱۰۹۵ و

 هرارف هد ۱ ۵

 سا ت ۱۹۱۳

 ؛هدهسیا شلئارآ ندنفرط رارادمکحو راسنرب هرکص
 تیا «بوریک هلرورضو هلردکو نزرح یر هی

 جاتو ریدقت ًانلعو اسر « ندنفرط ناق یجرکس اپا
 هدقدنلوا بلج هامور «هرزوا قفلوا چ وت ه رغم

 .ردشلوا فلت ندهعبص لوا ندنسارحا كسر و

 ALY قوخار هقنبشا نفر لو
 فورعم هلسا و ید یردب كنو س .ردراو یخد
 - وط هدهماخرب هد ۱4۹۳ .یدا ندارعش بولوا

 هراسنرب نمعب .ردشعا تافو هد ۱۵۱۹ .بوغ

 یتاک كنسهقود ( وتنام) تیابنو ,شعا باستنا |

 یسهموظنم ییا رب شلزاب لزوک هج دلوا .یدیشلوا
 یعسا كنلغوا . هدهسیا راو یراعشا ضعب رکیدو

rردشعا قذح . 

 تلود (12509) س وشاط دوخاب )
 ۔وا نددیفس رح ریارج عبا ههیناثع ] *

 كنيرفروک هلاوقو هدنبرق كنبلحاس یلیا مور بول
 ۲۸ یو هبونح ندلاعش .ردعقاو هدنسونح قرش

 هسیا قلغاط یسیضارا «بولوا هرتمولیک ۲۰ یکاو
 هسارش هدیدق نامز .ردرادلوصحو تنم «هد

 کسا .یدیا روبشم هل یندعم نونل او هلبرارعرم
 ینیلاها .ردینطو ك (تونغیلو) روبشم ندرلماسر
 ,ردموار ترک ا بولوا هدنرلهدار یئکت ۰

 یسرادا . ردهرق رب هد زیبا (وراغلوو) یدرنگک نم

 یریدم «ندنغیدلوا شادیا رب هبهبرصم تیویدح
 .رونلوا هرادا هدننروص هیحانرب رونلوا نییعت نداروا

Tassoni )- ۱ریهاشم كنابلاتا )  
 هد ۵ وا یا وک

eهردشعا تافو هد ۱۳۳۰ و ؛شغوط  

 ینرب یس هقود هندوم هرکض ككاو كرباكا شعب

Eروبشم لا .ردششو هدنناتک تمدخ  

 و هنانامرېق هلسناونع «هووق شغلوا طبض» یرتا

 رکید «بولوا یسهموظنم رب كم شمل زاب هدزرط

 قوساب

 .ردراو ید یراعشا ضعب ,
 2611۵, ) سس سوتیچا یوتخاب 73

 روبشم لا كنامور یکسا ۵ ۱ ۰ . 0 0100
 شمع وط هدنرلخ را ۵ ٤ كدالبم «بولوا ندنرلخروم

 تاقووآ ادتیا .ردشعا تاقو هدنرخراا ۰ ۲

 نیت هدعب و « شلو تربش هلبحاصف « بولوا

 3 .ردشفو ید هدرلترومام راس و هدرلکلیلاو



 شا ت
 دوا یرثک | .هدهسیا شمزاب راقطنو رلیاتک قوج

 ناضقن زارب یرتا ییا نالوا قلعنم هرات «بولوا

 مات ید یرتا رب راد هشاداعو قالخا كريلاينامرحو

 لزوک تیاغ یبهبخرات عیاقو . رد دوحوم قروا

 «ندنغیدزاب ید هنافرطبو یرعوط كب .بودیاریوصت
 .ردشمک هنسهرص یراروبثم لا رلخروم یکما

 1361/6, 1۸61-) سوتیجات دوخاب

 بولواندنراروطاربعا امور (5
 هدلاح یعیدلوا هدنشاب ۷۰ هدنخرات ۲۷۰ كدالیم
 باتا هفلروطاربعا ندنفرط وتانس .هاببسح یئاضف

 ؛شمروط یشراق هنناجاهم كرلنل آ هلرات وغ «قرهنلوا

 شمالشاب هنحالصا دل رکسعو «شااچ هبلغ هرلبناربا

 تاقو ار هرکص ندتموح یآ 1 هد سیا

 كرهدیااعدا یتغیدلوا ندنلسن كتسان خروم .ردشعا

 دانحاکو هریثکت یرلهخسن یرانآ كبلاراشم خروم
 .یدیشمریدتبا عضو یناکیه هراه

 كناتسدنه _(1۸5915002)

 هطخ (ناتو) عقاو هدنلاش
 هعفترم لابح هالاعه .بولوا هبصق رب یرکم كنس

Eكن (هسال) نالوا ی 9 كتسو هدنسیداو ر  

 یرلهناخب .ردعقاو هدننسرع بونح هرتمولیک ۰

 .ردقوچ كب یراتب ےسح ندجوتو
 هطا , كنهقراعاد ( )sing e" ] سم ۳

 (DY ا ۱ کیسا
 - ولت ۰۷ یراق AE یو

 لبخ یراج .ردراو یسلاها ۰

 تبسات

 ۱ نودوسسات

 . ردعقاو هدننرا یکتا

 بولوا هرثم

 .ردقوچ یناناوبحو كلشيا
 فسو نی لعن ره وب رادبع) نشا

 فورعم ید هلیعسا نیل (نیفشات نب
 كنکو لم (نفشات ی) ندنعورف E نطبایم نالوا

 ی ردب هدنخ راب oV «بولوا یربخاو یسحج وا

 نا سولح هتخ هدشک ام هنیرزوا یتافو كنيلع

 نمولادبع نالوا یساب كننلود ندحوم هده رص واو

 یشراف اکو هنس ۳ نیفشات .«هلفلوا شا روهظ یتانز
 هنندادما ل(نارهو) تیابن .هدهسیا شا راج
 نیفشات یب هلکنو ؛بودبا تافوآراقورغم «نکر دیک

 سلدناو برغم نوتبو ؛شلو ماتخ لود نیطبامو

 كنبردپ هجرت بحاص .یدیا شم هنیلا كنیدحوم
 یشراقهرلن ایتسرخ كر هل ردن وک هسلدنا هدنتنطلس نام ز

 فات ٤ا

 "مفاومو عالف قوچ رو «كنج هنادرم نایب هنس ۲
 یلابقاكمالسا لها هدهربرح هبش ؛بودناطبض همهم
 .یدبشلیا ابحاو هداما

 یعرفرب كننلود نیطبارم (س ی) ۳
 -اوا یرج» نرف خشب .بولوا ) ۰

 كرلن و .ردشمر وس تموکح هداصقا برغم بیات

 كمالسالها هدسلدنا هک «ردنیغشا نن فسو یسیجرب
 رکسعقوس هلیقرط دادما «كرهروک نت ولغمو رابدا

 ؛شلوا لئان هرلتببلاغ قوچ رب یلناش كب .بودیا
 .یدناشلیا دیدجتو هداعا یهیمالسا توطس هداینایساو

 1 .هلروس تعحارم هنسهدام « نیفشات ن فسو » |

 و «بوروس تموطح ىلع یلغوا هرکص ندبلاراشم
 هرلتبلاغ ضعب «كرهردنوک هسلدنا ییفشات یلغوا چد

 روهظ ناز نمۇملادبع هدنلنطاس رحاواو ؛شلوا لا

 برقت هلوفق یلابقا مج كنتلود نیطبارم «ٹودیا

 ین هدننامز كنیفشات هجرتلا فنآ تیابن .یدیشلیا

 ۱ .ردشلوا ضرقنم قلود نیفشات

 تعحام هنسهدام ( دنکشاط « 1۱ 3 *

 [ .هلروپ ]
 را ۳ ؟ ا

 .ردروکذم هد ( نادلبلا متم

(stn) OEهعدق تکلع ایدیمو . 

 «بولوا یسهبصق رب كنس )
 هلیسا (تلجات ) هدعب .ردیسآر طقسم ۵ (نتسوغوآ
 كنسیباسآر هدسنوت یرهارخ موبلا «بولوا فورعم
 .ردفورعم هلبسا (سارلا قوس)و عقاو هدننهح قرش

 تعحایم هنسهدام ( ناغبط <| ۳ 1۳۹[

TEE 
CS 
sS ۱ نیک ارفا 

 ۷۷۸ ندنخراا ۰

 ا

 یدارفا «بولوا نادناخ ر

 ترازو هدندنع نتتروکذم نیئلود NNN لد هتخم راب

 واو «شعا زارحا یرادنسم بم راشو كللاوو

 ارجا ذوفن قوچ كب هدنسهبکلمو هیسابس رومآ كتقو |
 بولوا بوسنم هنبرب ندنلئابق ربرب .ردرلشملا

 نالوا ییسیجنرب كنیدحوم نیکارفات نب رع ندنراچا
 ؟ششنرا نیت هنکلللاو سباق ندقرط نما دبع
 بحاس هدنتوبیغ یدنک بوترآ یردق هدعبو
 «یدماشغدبا تداع یکلیا یالختسا هدشک ارم یبهججرت

 ااو ا اع لغرا هرکط ندنسدنک



 فات

 هفرمثو هدندنع نیدحوم كولم لسن ًاسلست هحوهلوو

 "نیک اوفات ی قلا دبع ندنرلجا هدعب «بولوا لئات

 ناطلس"ندصفح# ی یحاص سنون هدنند وع ندعح

 کوب لغو هدنسهمهم تامدخ ضعب لرصنتسم

 رعو دجو دجا یرنکی ًاقاعتمو  كرةديا باستا
 كتلود و ینادناخ نیک ارفات ی كرهدبک هسنوت یخد ۰

 ؛شمدلشاب هغفلو هدنسهیلع دناسم راسو هدننرازو

 نب د وا نالو تربش هدایز لا هدنجا كراتوو

 هدنطساوا یرجه نرق یمرکس هک ردشنوا نیک ارفان
 هدنسهرآ هیمالسا لود ا راسو نیم ین هلا صفح ې
 دوغن لاعاو هلخادم هناعزانم ندا روهظ هدیرغم

 مدآ رب ردتقمو یلتأرد هداعلاقوف تاذ و .یدبشعا

 رادتقا رب كوي هدننامز قعسا وبامناطلس «بولوا

 یرلربش هیقیرفا راسو هیدهم هللا سنوتو ؛شعازرق
 «شعاتردقم لذب هتکلع راعا «كرەديا کو و

 ؛یدیشم ریدنیا برقن هنسهجرد تحاقش یناشسربو
 وب تدم رب ید هللادع وا یلغوا هرکص ندنسیدنک
 كقعساوا هدنخرات ۷۷۰ یدهسیاشعا زارحا یناقم
 ؛هنیرزوا یسک هنبلا كسابعلا وا كسنونو ینافو

 تافو هرکص هنس ۸ «قرهنلوا سح یخد هبلایموم

 رب یعسا نیک ارفا ی هرکص ندروکذم حیراتو «شعا
 .ردشمهلروک هدنرا هقبحع هتساتس عباقو اهد

 نرد هداصقا برغم دن سا تالبفا
 N ا

 ۳ لا ۰ رد و هدنرلکتا

 ا لو ك ہلا ۲۲ ۵و یاش ضرع
 یا رعع هللاعس ندهروکذم لابح «بولوا كجا هد

 «قرهنلوا قس هلربن ییا نالوا دیدنات هدنراموق ربیک

 روئلوا عرز هبراو یادغب یلیخ هدنرارانک كرلرېن و
 ؛بولوا ترابع ندامرخ یتالوصحم هصلشاب .هدهسیا

 مارحا ندکو .ردقوچ ید یرلبروس یو نووق

 لاعا رانایتخس لزوک ندیردو تاجوسنم راسو میلکو
 یسلاها .ردراو یندیرلندعم نوعتن او یالق .رونلوا

 ربرب نلنید حولش «بولوا هدنراهدار ۷

 موملا ۰
 كنارو لصا نع هلالس نروس مکح هداصقا برغم

 تیمها راح یرب ندیکسا ریو .یدیا ندنساسور
 یربش (هساملجس) یکم هداطسو نورق بولوا
 ؛بولوا ردصم هب هبخم را عیاقو قوح ر هک «یدبا

 طقسم كریهاشم شعب یک (ینرک ات دعس نب |

 لب 10

 ییدعش .ردرلشهلو كلام هذوغن یلیخ هدیرغم یسیلاها

 وب كا هدهسیا ,یسهبصق ( یاسر ) یکم .هدلاح

 هلنادوسو هلربا.رح .رد (ناوا) یسهبصق رومم لاو

 هدنروص نقم یرلناوراک «بولوا یسهراج تابسانم
 :روبلشد یا

a 0 ۰ 1 il «|»یبرع لاعش كناتسدنه ( را اسقا ۳  
 ۳ هدنسهطح ہل ییعب ورزی ۰

 بولغا "دف رط . ردنکسا لوب ,«بولوا رادبح
 هدنقح یصختش «هدهسیا شغلوا طرص یساکلاو «شلوا

 .یدیا شلدا تباعرو تمرح

 كلبسقات هج رتلا فنا( ا 1 ا
 اس یرہن دنس «هرزوا قلوا یتخعیاپ

 .ردروکذم هدهع دق خراوت یتیدل وا ربش رب هدنلح

 ؛بولوا هبصق رب هدورپ ( 13002 ) اا

 بونح هرتمولبڪ ۰۲ كن (هقرا )
 لا ابوبلو و یسلاها E .ردعقاو هدنسقرش

 .ردراو یتراجت یلیخ
 - وا هبصق رب هدهقیسکم (126012) زن

 لاعش هرتمولیک ۱۱ كنوقبسعم بول ر

 -اها ۰۰ کلا هدلاح ییدعش . ردعقاو هدنسد رع

 یرکم كتلود رب لوا ندفغشک .هدهسیا راو یسل

 هلمریدلاق رب هلاق ندنسنلاها یکسا هبوقیسکم .یدیا

 .ردطوم
 روبشم كن هرتلکنا ۲۷ ۰

a ES1 وا ںدنب رول هاکح  

 :ردشعا تافو هد ۵ و «شغعوط هد هد

 نانارفرابتعاو تربش یلیخو «؛شعا كلررحم هرلهنزع
 ید ه هعقش كلاع .ردشمزاب یرلباتک هباکح ماط رب

 ضعب نالوا ربظم هلوبق نسح «بودیا تحایس
 .یدبشع | دارا رلقطن

Eهبحات رب عفنصو كوب «  

 2 2 ندارعش «بولوا

 از

 .رودبا رکذ یوج توقا ینغیدنلوب
 هلیغمو ندنناقحم هنوذش هدسلدنا ] ۰

 و 11۷ هنیلغا ۱ هنورک
 .ردروک ذم هد « نادلبلا مم »

 امور کیا 8

 ۰ ۱ سویسالان



 ات
۱ 2 

۳ 

 لات 1۱1۹ لا ث

 رب روسخ تیاغ لصا نع هروک هتناور «بونلوا
 هلزمقرب لزوک هداعلاقوف هک« یدبا یفسا كنیلناقىلد

 یا «ندنراقدلوا رایتخ نیفرط .بودیا جاودزا
 .یدیشملربک هنسهرص یراهذاک هلآ

Eهدنتهح قرش كناتو ی  

 هبصق رب یدرکرح كننلایا (هدیرقول) |
 هدنسدب ع لاعش هرتم ول بک ۱ كنا «بولوا

 - و قنالا ناریآ ندنلحاس نانو یتسهطآ زوسیغاو

 .ردعماح یل اها 72 ۶ و عقاو هدنزاغ

۱ Talavera dela)) .. 

 هنرالد هدوالا  ( Reynaكناینااپسا

 هرتمولیک "۰۵ كنهدلوتو هدشتلابا ( هلطیلط ییعی) هدلوت

 ؛بولوا هبصق رب هدنرانک یربن جات قرهلوا هدنبع
 رب کسا .ردراو یروس رب بارخو یسلاها ۰

 .رد (هروبلا) ییدق مسا «بولوا هبصق
ERLE ی EE 

 ا ر 0
 هل راسح ییدرتسوکو هللاحوتف ییدتیا هدهسنارف

 . رد رویم

Eهدنلاش یابلاتا 0  

 EAL ۲ a ۱ وتنمالا

 -وط هبونج هدنتلیا (هنیدوا) .لناعبن ندنغاط (وروام)
 ؛هرکص ندنابرح كلهرتمولبک ۱۸۰ .قرهقآ یرظ

 روک یو رع «رامول ۵ 2۵
 .رولیکود

 - ولید روپشم لا ی

 (دروفیرپناریل) بولوا ندراتام ] ۲ ۳
 قوچ ریو شمروس تموکح هد(دروفیرپ) لک

 كنبردب .بوغ وط هدسراب هد ۱۷ ۵ ٤ .یدیا بوسه

 قیرط ؛ندنغیدلوا لاپوط ؛هدلاح یفیدلوا یدالوا ربکآ
 سویقسپ نکیا هدنشاب ۲۵ كرم ربدشنا لولس هنابهر

 هننرکف كنباحعا یریبک لالتخا هسنارف .یدیشلوا

 هنیرطف كرلنوبو ؛شغلوب هدکلرب هلرانوب ؛بولوا عبات
 ندنفرط اپاپ «ندنغیدلوا شا بصن رلبهار اقیفوت
 یعتلآ نوا هد ۷۹۲ .یدیشفوا درط ندا اا

 | بصن هنکلرواشم یتراغس هردنول ندنفرط لراش

 درت یروکذم ربش ندنفرط یلود هرتلکنا .قرهنلوا
 | Ê ىتدؤع هةسنارف (هدلاح یتیدنل وا فیلکت یا

 :ندنیذلوا عونم ندنفرط یسمز (ریپسبوژ) |
 ؟شلوا لثاث هتورت رب كوبب هلتراص .بودیک هباقبمآ
 :تالئانسا مادام  هلدوع ههسنارف هد ۱۷۹۰۱ و

 .هنتراظن هیحراخ ندنفرط هرادا تّئیه «هلیعدراب

 هدنتدوع ندرصم كنراباو .یدا شفلوا نیبیعت

 «شعاءرق نهجوت هلکعاتمدخ هنندصاقم تنسیدنک

 فا شاوا رومأم :هنساضما 2 راددهاخم» قوچ رنو
 «بوبلوا یسلفرط كعا قافتا هللا هرتلکنا هدعب

 ؛ندنکیدعا تبسش ید ییهراحم یشراق هابناپسا

 ,تافامربج ردق هنرهو ؛شغوا لزغ ندننراظن هبجراخ
 هتراپاو «هد هسیا شلوا لئان هراشاعم لوس قرلوا

 نوجسهداعا هرانو رو كنتخ هسنارف «بولوا ریکلد
 هد ۱۸۱  .یدیشعا ثبشت هسیاسدو لبح ماطر

 . «بونلوا نیبعت هنغلاضعا هتقوم تموکح ندیا لکشت
 -ریوچ هنهل كننادناخ نوبروب یردناسکلآ روطاربعا
 هبجراخ كنبيول یرکس نواو ؛شلوا قفوم هکم
 شو رضاح هدنسهرفنوق هنيو «بولوا یرطا
 «بولوا لصاح را هپش ضعب هدنقح هدعب :یدبا

 ندنساضعا نایعا سلج « هللا لزع ندننراظن هبحراخ
 ۱۸۳۰ «بوالشاب هدبقنن یتاکرح كتموکح .هدقدلوا

 هلیسولج كپيلف ینولو ؟شغوب یلخدم یخد هدننالتخا
 یر ندهتوا «قرهنلوا نیبعت هنتراغس هردنول رارب
 | تمدخ هنلوصح كنقافتا هرتلکنا نالوا یربعص ؟یونم

 | كنلف بودا اضما یراهدهاعم برم قافتاو ؛شخا
 5 حد ا 2 5 نربومانخ هننامزانم هفقیفابو
 ۲ ر ردنقمو کذ .ردشعا تافو هد ۱۸۳۸ .ردشو

 ا ريغ ید فلز ستابو یفلساسد _.هدهبیدبا تامرلمد

 13 .ردرکنم
 ` نذامکح یامدق ریهاشم ( 1۱هافد ) ۳
 .رددودعم ندهعبس یاهکح بول وا ۱ سال

 دالبلالبق «بولوا یل هکینف لصانع «هروک هتیاور
 تامولعم لاصعتساو .شخغوط هدنرخرا ۰

 :دیرک ؛بودیا تحایس تدم رب هلدصقم یراعمو
 ودکدرک یرافرط ضعب كنابسآ و یرصم هلیسهریرج
 ۶ (تلیم) كنيلوطان | هدنراخرات ٩۸۷ .هرکص
 یاد هدروک هتباور رب .یدا شلنا نطو هدنیدق

 مش هدلاحره .یدبا شغوط هداروا «بولوا یلتلیم
 سیسأپ هنیردمرب هلیما « یسهسردم اینو » هدروکذم
 هدنرلخ را ۸ .بوالشاب ههدافاو سيرد « هللا



 ین یدنک» .ردشعا تافو هدنشاب ۱۰۰ ایو 3

 ما .شعا یسهفسلف ساساو یابز درو یزوس « لب ۱

 هنف ییا و .بودبا لاغتشا هلتئیهو هسدنه هدایز

 كرصم مارها هلج نآزاو «هکمریدشیا تابقرت ضعب

 فوسک «هکوا هایسهطساو یرلهکلوک ین اعافترا

 یرب ندرلنوو هغلو یتسیقیقح ببس كفوسخو
 نیناوق ضعب قلعتم هناثلثم هکمربو ربخ عوقولا لبق
 یتدبم كنايند .ردشلوا قفوم هتايغشك رتاسو هنعضو
 "هوق كناناک .كرهدبا دع ترابع ندعبام ییعب ندوص

 كتيهولاو «هنفیدنلو یموع حوررب هدنماقم یبسهکر
 هلماد کاش .یدربن اتسا هنغیدلوا دوحوم هدش ره

 .یدیا (دیکرف) ها سنی ) یژروبشم 2
 اوروآ ندنفرط نیرخأتم هدنفح یسهغسلف كسیلات
 هدندنع رلبرع .ردشلزاب راباتک شعب هدنراناسل

 .ردفورعم هلیسا (سلا)
 (هسوم) هدهیناتو ریطاسا ۳۴۱ هل

 یرلهیماح هسیفن عیانصو مولع هلیعما
 یسهیماح راكم بولوا یرب كنبرپ ٩ نانلوا عز
 را وط هقسام رب دوخایو اصع رب هدنلاو «رونلوا دع

 .یدبا ریلیدیا روصت هدننروص زبق رپ یلتراطش
 ی راقسغادم (Tamalave) | دهم

 رب هدنشسقرش لحاس كنشرییک"

 .ردیزرکم كنموق (نیاتب) بولوا هلکساو هبصق
 راوح ؛بولوا یسلاها ردق كي یرکی شب نوا
 تراج رب یرلکدتبا تعحارم ید كنسیلاها راهطآ

 و هد۱۸ 6 هو هد ۱۸۲۹ رازسنارف رد رک

 بیرختو مده ییرلهعلق «بوتوط هبوط ییهبصق
 .ردزلشعا

 هلهابس رحم (Taman) نامط دو ٩ نام
 یزاغوم نامات هدنسهرآ یزکد قازآ ۱

 ولیک ۶۰ کاو ۸۰ یو .ردعبات ههیسور بول " وه رب هدشلخدم كيزاتوب هملق یپ نلید ین

 روماچ ضعبو یرلعبنم یغاب شاط «بولوا هرتم
 یانمه یکم .ردقارق یسلاها .ردراو یرناک

 یسهبصق ناقارطمط .ردراو یناماکتسا یناک هب ۰۱۳: یزاغوب رونک ذب_«بولوا دیو
 .ردهدو ب۰مح وب ید یراهبارخ .تنتسهقدف تم ( 9

Eهقیسکم ( 12000۱:05 )  

 ندیا بیکرت ییسهعقج نر | ساید

 

 مات ۱۹۷

 «سوتوب هد یول ناس «بولوا یرب كراتیرو هج

 یرفروک هقیسکمو یرلتیروهج الیوهاهوقو نوبل یکی
 عب Ss یسهیعطس هحاسم .ردطاح هلا

 .ردراو یسلاها E ANN «بولوا هرتمولبک

 اقسا هلبربن (هترو لد ور) «بولوا تبنم یسضارا
 قاعص كب یناوه .رویفلشیا ییا .هدهسرویئلوا

 شام عساوو یانامروا لزوک .ردمالغاص هدهسیا

 هلرلیروس رازوموطو رلتا یابی بولوا یراریاچ
 یزوط ابق هلرثندعم رمد .شموک ؛نوتلآ .رارزک
 بولوا یربش (ایروتشو) یرکم .ردراو یند
 ههلشاب ید ویحوفرلاو ردناتاس یکی «وفیپما
 .ردندن را هبصق

 یانه هدهبسور ( "0¥ )

 هدنسیقرش بونح هرتمولیک ٩۰۸ كنهوقسوم «بول
 «یسلاحا ۲۷ ۰۰۰ .ردعقاو هدنرزوا یرب (هنزت)و

 صوصخت هتیرلزمق ناکداز یسیدادعا بتکم یرکسع
 پیا «یرلهقرباف جازو باش دناع هتموکح یتکم

 ربش و .ردراو یتراج كاشیاو یرلهاکتسد طالخو
 سیسأت ندتفرط قونامور لاضم راچ هد ۰
 -وغووو یل «ريمدالو قلانا قوبما ج .ردششوا

 بول وا طاحم هلن رلتلابا نازارو فوناراس .ازغب دور

 یسیلاهاوهرتمولیک عب م ٦٦ ۵۸ 7 یسهیعطس حاسم

 «بولوا قوچ یراخذ .ردیشک ۲ 1

 . ردل وبقم ید یرلت آ

 سایبلوامات كنهقبسکم (۲2۳0160) ) ۰ ۳

 رپ نالوا یمانمه «هدنت روهچ 2

 رب هدنلاعش هرتمولیک ۰ ل (زورق ارو)و هدنصنم

 سیسات هدنخرا ۱۸۲ «بولوا هلکساو هبصق

 هدکعا نارعو تعسو بسک هنوک ندنوکو «شفلوا

 ردا طالتخا هلزیکدو یسلاها ۱۰۰۰۰ .ردشو

 .ردراو ینا لزوک ترابع ندلوک رپ
 ۳ ۰: ط

 كنا رب هللا هطا رب هدننرق نو

 هد« نادلبلا مجحم » یفیدلوا یسا كنهبصق رب بارخو

 .ردروکذم

Eرب هدنتهح قرش كنەطل هدىرغم 33  
 ۰ ۰ ۰ دم

 هرزیسا (تندما)و «یتغیدنل و دلب ۱ تا ۱

 نوت

 یادغب بولوا هبصقرب هدنسهرآ غاط ییا هدهیشرفا

۱۰۲ 



 ۱۸ ما ت

 كنسکیا .بودبا رکد یوج توقاب ینغیدلوا روہشم

 .رودآ هوالع ید لاج یسلوا رب

 ینغیدلواهبحانرب هدنتهجقرش كدادغب ۱
 و نالوا یرکید مان كنبرپن (هلاید)و

 ؛روبدیا ناب یوج توقا یدو هی لما
 كل هلحیم رب ندهلتسم هد رغم | ادنک مات

 هن یعیدل وا e 37 هدهقابم ۷م

 .ردروکذم هد « نادلبلا مججم »

AE EGR |برع نویفارغح یقیدلوا هبصق ی  

 .ردروکذم هدیزاآ

 هدفه رع خراوت هلیسا و 1

 - وا مدآ رب ندهعدق یابطا 1 یارح رومان

 تامولع مذخاو هدافتسا ید ندنوب كسونیلاجو ؛یفیدل
 .روینلوا نایب ییدلیا

 - رش لحاس كناتسدنه (12700015) | ۳ ما
 نوک اب مراسم (تنرک) هدنسق | و

 ا

 .ردراو
 هدهرتلکنا ( 1۵10۲۵۲۱۳ ) 1

 راک ۱ دم تیر | تدووسا
 كنیرلیاچ (رکنا) هللا ( همان ) و هدنسیقرش بونح
 هل رع ( همان ) روکذم بولوا هبصق رب هدنسافثلم
 -اتسا) یرکیدو (قیوراو) یرب هک ؛ردشلو یا
 هاو یسلاحا ۸۰۰۰ .ردقحم هشلابا (دروف
 (هیسح) کسا . ردراو یرلهقیرباف هعصاب هلرایلکوت
 :یدبا یرقم كني رارادمکح

(PRهدنسهطخ یک ارت  
 ا یا ا کا تب ر | سل ہل ریما

 حب رعش ایوک هروک هد ینانوب ریطاسا بولوا
 هلرلیرپ نانلوا ریبعت (هسوم) نالوا یراهیماح هسیفن

۰ 

 | شرازوک ندقرط رنو .ندنکیدسا تار هلو
 ندراعشا مخاط رب نانلوا دانسا اکو .یدیشلدیا روک

 .ردشمالاق رثا

 )٥8 Tamise, 114) سماتدوخاب

TYوا را  
 اتجا كنهرد كچوک جاق رب هدشتلابا (سکرب) بول
 یرغوط هقرش هلیعسا (سیزیا) ادتبا «لکشتلاب ندنع
 سکس ؛سکسلدیم «مابفتیکوب .دروفسقوا «هلایرج
 قیرفت ندنرشایا تنک «یروس «سکرب ییراشلایا

 هی

 ۱ یسیزاب و ال صوصخع هنندنک « بولوا

 نا ت

 (هسیمان) هد (رتسچ)و (لوراچ) هددروفسقواو «ردبا
 ` .رونلواهییس هلسا كنو یغاشانداروا « هلاذخاییرارب

 دنومج را هدروفدنرب (نوتسفنک ( روسدن و «غنیدآ

 .هنروا ینیربش هردنولو رک ندنجا یرهبصقو ربش
 «جولوو ؛دروفتد جون رع «هرکص ندقدراب ندنس

 ؛كرهک جد ندنچا یرلهبصقو ربش تاغرامو سنریش
 عساو هدنلکش د لح هرکصندنایرح كلهرتمولیک ۰

 یوص .رولوا بصنم هیلاعش رح ندا ۳

 هتنافس ریس ردق هنعبنم نامه .ردلزوک كب یرارانکو
 بیرق 4هردنول ینئافس برح لوب «بولوا حلاص

 تلنهردنول یرلیک تراج ویو « ( دروفتید ) نالوا

 | (دورتسا) هلبربن (نروس) .روبلیهقبچ ردق هنچا
 .رویدیا طالتخا بسک هلیسهطساو یلودح

 ۰ هدنسهطخ نرول ساسل )1۵7۳( 
 .هدنسقرش لاعش هرتمولک ۳۳۲ كنروش

 , لزوک قرهلوا هدنرزوا یربن (روت) و
 ؛كيلسا هلا هعصابوزپ ۰ ؛یسیلاها ۸۸۲ ٤ .بولوا هبصق

 8 ‹«یرلهقىراف هراسو توراب م اک

 ۳ هدیداو رب

 شا
 .. هدنراراوحو یماسیلکرب عنصم نالوا یسهلقرب هدنعافترا
 1 .ردراو یلارش لزوک

 هدنسلاعش كنابلاتا ۵0۵ ۰
 كنتاا ورانا

 ندکلابج "هلسلس نیا هدنسبب غ بونج یاهتم
 ۱ لا رسا هل او ینهروک ذم تلابا لاجل
 یراربش ایردناسکل او یتسا « كر هدیا قش ینیرلتلایا
 ر کود هنغام ربا (و) ؛هرعص ندکدک ندنجا

E(هروتسا) ندلوص .ردهدنل وط هرتم ولبک ۰  

 .رویدیا ذخا یخد ینیرلیاچ (هدیمروب) ندغاصو
ana) ۱ E(اتوبب) كمدق نانو (  

 یربن(سووسآ) و هدنسهطخ
 یس هبرق (یانابل) یرلهارخ .یدیا ریش رب هدنرزوا
 7 ۱ .ردد وحوم هدنب رق

 راقسغادم ۵ 3
 ی هوب رانا

 با ر سیاه درج :بولوا رد
 رلحاآ ربش .ردیرکرم كرل (هووا) نالوا یونی كا
 و بولوا بکرم ندرهبلک لربس ناک هدننلآ
 «یدبعم لوس رب یسلاها 0۰۰۰۰ یسرظنم

 ندنفرط رارلویسبمو ییارس صوصخم هنن رادیکح
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 .ردراو یسهعبطم

 بصنم هنزکد قازا 0

 یعدق ےسا كل نیربن (نود) نالوا سس
 ؛یدیا راو ید هبصق رب هایسا و هدننصتم بول وا

 | بارخ هدعب ؛بولوا یاب ندهنقو درازونح

 .ردشلوا
 دشتلابا تنک كنهرتلکنا E ا

 هطآ ر هدبیتصتم ی رپ (هسماو) ) ٩

 «هدلاح یغیدلوا هرتمولیک ۱۲ یک او ۱5 یو «بولوا
 .ردراو یسلاها ۰

 یروک ههبنانو ریطاسا (1821۵16) | |||”
 (ایوم) كنتود ادىل یهدیلوطان ا ) لاتنا

 - وا یرادبکح كنعدق رپش (لییس) عقاو هدنسهطخ

 كنهوبئ هللا سپولپ ۰هتنورب و یلغوا ك (لومت) بول
 راتکن نالوا صوصخ ههبلآ ایوک .یدیا یردپ
 یهبل او ؛ندنکیدریچا هرلناسنا .بولاچ ندشبارش
 هلا جطو حد یسپولپ یلغوا یدنک «كرهديا توعد

 هننمغ كنیرتشم هبل الاوا ندنغیدوق هنیرلطوا

 شطعو عوج رب ربو .شلردنوک هج بوارعوا

 ,Tandjaoür ) زور ساب دوخت روا

 ساردم كناتسدنه ( 6۵

 هدنس رغ بونح هرتمولیک ۲۱۰ كساردمو هدنتلابا

 «بولوا ربش رب مکحتسم EG (یرواک) 7
 روبشم هلبتقو .یناماکعتسا نیتم .یسلاها ۰

 هنسهحار یکساو ا رب تا ۳

 .ردراو یلارس صوصح
 - وا ندنسارعش ااا و یا تو

 (هزونو) هدنرلخترا ۱۰۱۰ بول
 چاق رب .ردشعا تافو هد ۱۰۹۱۸ و «شعوط هد

 یسلاو یلوا .ردراو یراعشا ناو یسهموظنم

 ربارب هلکنویو ؛شغ و هدنتیعم یسهقود هدلوت نانلوب
 .یدیا شلیا تعاجش زارا بودیا هبراحم هدسنو

(Xanika) ۱ Eهدیطس و یاقب رفآ  

 نکیا کلم كنکاح رابکنز امدقم

 یاشرفآ» كرەك هنسهرص یتاکلقسم اینالآ ًاریخا

 هلا هعساو تکلع نانلوا هیعش «ینامرح قرش
 بونح ندلاعش هدنسهرا یکلع تسبرس وغنوق

 یو .ردلوک رب نوزوا رولوا دنع یرعوط هقرش

 وا ث ۱۹۱۹ نا ت
 ۵۰. یک ا «بولوا هداب ز ند هرتم ولبکح ۰ ۳ صوت پت ناتوان هدناسل لع روتلوا رادا

 فصن كلوک اوتسا طخ .روبعا زواج ییهرتمولیک

 رب چاق رب هلوک س .رع ندنسهروا كنسبلاعش

 .روینلو ید هبصق جاق رب هدنرارانک «بولیکود

 ندنرلسنرپ ایل“ ( ۱ )ا درقا ب “lula (ا 6 |

 هدن رقس ا لها یو «بولوا ۱

 ؛شعو ینادنام وق كشنرانامرو هروکذم "هربدرح

 تعاصش زاربا هدنرهراخسدقو هبک اطنآو سوسرطو
 .اطنآ .یدبا شلیا لیکشت یتتموکح هبربط «بودنا

 «شع | هرادا تدم E4 ید ی راتموکح هفرواو هبک

E ee 

Eعوز یر ی و یورو  
 هد ۹ هدنناف و تو و ی وا شل ندر

 هسناتسن وق یسهلاخ هددسنا شعا سولح هت

 كنو تدم رب ندنکیدتا تموکح یاعدا 8

 ۱۱۹ ٤ هرکص ندقدشارعوا هلا یرنه یصتلآ یجوز

 یعج وا ىلغوا ص نالوا ىنلخو ؛شعا تافو هد

 .یدبا شطبا بّئاغ تخم هنس وا مویلیک

 كلەلحم ییا ندناسلت هدیرغم ) ت کات

TBتوقایتغیدلوا هبصقرب 19۱  

 .روبدا رثد یوچ
 «بولوا رېل رب هدحورو (1:78) ۱ ا

 یکهدنلا كنهسور یتسهطخ (قراغیف)

 كچوک رب نالوا یانمه .«قیرفتلادعب ندهینوال
 رحم ندزعآ رب شهنک دک چح ‹كرەك ندهبصق

 هرتموسلیک ۳۵۰ یسارجم .رولیکود هبیلاعش دمج
 .ردهدنل وط

EE. 5هک. و رب هدابینالآ  

 یعوط هقرش « هلناعب هد (غربتروو) ] 7
 كره ود هلاعش ؛هرکص ندکدربک هبءهربواب .بوقآ

 هی (یام) ) هد( مابترو)و «رربک هنغلهقود كوي هداب

 :ردهدنلوط هرتمولیک ۱۲۵ یسارحم .رولنکود

 -راوح هلیسهرب رح هبش عرق (12۷:05) | قا

 ؛ردعدق موق رب شو نکاس هدنرل

 یرلههلا كویب كا بولوا روبشم هل رلکلیشحو هک
 نابرق ندناسنا «(سسوا) نالوا هبانک ندرقو نانلو

 ید ههر رج هبش روکذم هلتبسن هرانو .یدرارسک

 .یدربلی رب و یعس ۱ (هدیروان)



 و | ت

resi um( ۲1 ) هطخ ابسم 

 ؛بولوا یسهبصق رب كنسهعدق ۱ ی
 تكسونابنتسو روطاربعا .یدیا عقاو هدنب رق كیوکسا

 «قرهنلواعیسوتو دیدجت ندنفرط كنو «هلغلوا یتطو

 .یدیششوا هبعست (اعرب هنابنتسو)
 ندنیحابس ریهاشم ( ۲ ۰

 ا تک
 وک ات «ندنغیدلوا لوغشم هلغمتاص هطیرخ یردیو

 رنک ا كناپوروا .بوشود هنسوه تحایس ندنکلکچ
 هایسآ هدنفرظ هنس ۰ ؛هرکص ندکدرک ی رلفرط

 قمراقیچ یفرصم لو اضحمو ؛شلیا ارحا تحایس ٦
 یتیلک ندنن زا راشاط تهق یذ ییدتبا ذاضا هرزوا

 يبول درد نوا هدنتدوع .یدیشعادرق تورث رب
 ۱۱۸ و ؛شفوا فیطلت هلناونع قلنوراب ندنفرط
 تافو هدهوقسم «نکیا هدکفیک هناتسدنه هنب هدنخرات
 نالوا هناتسدنهو نارا هللا هیناقع كلاع .ردشعا

 .ردرا ویسهمانتحایسرب هرزوادلح ۳ یک اح ی رلتحابس

(Taurus) 1ونح مسق كنيل وطانآ  

 0 تارف هدنسلب سوروا

 هلابح "هلسلس رب لوس نالوا دنع كدهنلحاوس یزیکد
 ؛بولوا مسا نلیریو ندنفرط ینوبفارغح مدق نانو
 شعیم هلسلس وب _ .ردلمتسم هدهبینحا ةنسلا موبلا
 هیوقو هرقنآ ینتالو هنطآ .بوالشاب هدنغانس
 قش یراتیالو نیدیآو هینوق ؛قیرفتلادعب ندنراتیالو
 .رولوا یبنم هنیررفروک یوکناتساو هیلااص هللا
 ندوب «ندنغیدلوا كعد « اعو » هدینان وب ناسل مساو

 -رکب هلاغوب یلکش ةقبقح دوخایو «قرهلوا هجرت
 داسل نجف عفترم لا كنهروکذم *هلسلس «یندنکید
 (یغاط راغلب) قرهلوا طلغ و (یغاط اغو) جد هدر

 یسیقرش مسق كنهروکذم *هلسلس .رویلیریو یمن
 .بوالشاب هدنتالو ساوبس «قرهلوا هدنسنشراق

 خد هرلغاط هرص رب نالوا دنع یرغوط هساقفاق
 .یدربلی رب ویمان « سوروات لباقم » ینعب (سورواتیتنآ )
 هلرتشم هجهبلح “لاها هدرعناسل كرلغاط و مویلا
 مسا رب یرافرط رب ره «بویلوا یعسا رب یوعو
 .ردفورعم هلرکید

 ۱ سونموروأت

 رن رب هدنسهبیرغ تهعب
 .رولیکود هننزیکد راهطآ ندنسرلامش

(Tauroménos)دب رڪ  

 كنغاهس وعسر هدنسهررح

۱۳۰ 

 | لحاس كنهریرج «بولوا

 ها ت

 كنسهربرحەبش مرق N زو
 هنسهدام « عرق » | .ردیعدق مسا

 [ . هبرویب تعجارم
 نوسرک ًالامش هک «رویلیرپو هشلایارپ مسا وب موبلا

 هعلق کیو یزیکد قازآ ًاقرش هرات والسون تاشو

 «بولواطاح هلزیکد هرف یخد ًابرغو ًابونح «هلیزاخو

 رادقمرب هدنسهیلاعث تهج كلوب هلیسهریرج هبش مرق
 عبر ۳ »۳ یسهیعطس ها بسم .ردبکم ندرب

 هبش مرق .ردبشک ۹۶۰ ۰۲۷ یسلاهاو هرتمولیک

 فرط رکید ؛هددسیا راو رلغاط نتعب هدنسهر ارح

 «ربید یرلکوی كا «بولوا قوچ یراربن .ردهووا
 قوچیرلقلقاطب و یرللوک یلزوط .ردادربو الاقسنوق
 یساوهكنبرارب کهدنبرق خزرب صوصخ ایلع .بولوا
 ؛بولوا بارشو یادغب یتالصاح هجاشاب .ردرغآ كب
 ۔وقو ربغیص «ریکب «هلغلوا لزوک كب ید یرلاعم

 یربش (لولارفیس) یرک .ردقوچ ید یرلنو
 هحوه «هدهسیا راو ید یسهلکسا جاقرب «بولوا
 یسلاتها .ربشمریتک هتکس هننراج ینایقرت كکب
 ۱ ندنالآو یدوب مور ؛ییم را «سور «یاغون «راا

 . ردبکم
 ہدنسم رغ ےق كنانانآ (120009) ۱ 0
 هک ؛ردغاط رب هدنغل هقود (وسا) سوو

 لحاس كنغامربا (نیر) «بوالشاب ندندودح (هسه)
 .رولوا دتع یرعوط هبیبرغ بونج هجو یسیراسپ
 .ردهدنعاشرا هرنم ۸ یسهورذ كسکو كلا

 (ورافلآ ) دزیکتروب ( 1۵۲1۳۵ ) ۱ و
 هدنلحاس یسالطا طح رع «هدنتلابا "

 +°۰ «بولوا هبصق ر هدنسقرش بونح هرتمولیک

 رجا «بارشو یسیهام دبص «یرلهحلم .یسلاها
 .ردراو یتالوصحم مدابو

Tavistok) SAود كنهرتلکنا  

 یرب (نوت) 5 ابا (نو : ووت e م قوتسوا

 هدنسبقرش بونج هرتمولیک ۵  (رتسک ا)و هدنرزوا
 یناوآ جرپو ریمد .یسیلاها ۸۰۰۰ .بولوا هبصقرب
 هایم هیرلندعم ریقابو ریمد هدنراوحو یراهشرباف
 .ردراو یسهیندعم

e |دیا نارهو كربا.رح  
 هرتمولیک ۱۷ ۵ كنارهو عماد هل ترها

 برع هرتمولیک ۲۲ ۵ كربارحو هدنس د ونح قرش

 یو منف كنهبسور س

 قف



 یا

 .ردطوبم هلا هبعشرپ هنطخ لوب ریمد ندیک هریارج
 .هتسخ یرکسعرب شفلوا سیسأت ندنفرط رازسنارف
 یرازاب رولوروق هتفهرهو یرابنا تورابرب «یسهناخ
 ر لويو روپشم هدنرلنامز هبمالسا تبندم .ردراو

 مسقنم هییا هل راما هبصق ییو کسا .بولوا ربش
 كتسکسا .یدبآ راو هفاسم لیم ۵ هدیراس و ؛یدبا

 وا ظوحم یبلوا ترابع ندنعدق ربش ( ایتیرکشت )

 رلبرع .یدیشفلوا انب ندنفرط رلبرع یسکی بول
 كريس كب كشنوکو هلبترئک كنیرلطولبو رومتای هدننب
 هیضابا هدمالسا رود لئاوا .یدا روبشم هلیسروک

 كردیاذاخا رکم یترهات نج رلادبع ن, نوی یسنر
 تموکح هنس ۱۳۰ ۍلسن هک «یديشمروق تموکحرب
 .ردراشلوا تولغم هدنلا بلغا ى هدعب «بوروس

 تعحام هنسهدام « حساب » هو

 1 ۳ | قیها
 رب هدنشلبا (تر) كنابچوقسا a یا

 : هناعبن ندنر غاط (نایپمارغ) هک «ردیاچ
 :نرفآ یرغوط هقر هب هرکسو هو 4

 نلنید (یان جوسل)و ندنراربش (ترب) هليا (دلکنود)
 عساو «هرکص ندکدتیا رو سه ندنجا كلوک رب لزوک

 ۔ولیک ۰ یسارحج .رولکود هیلاعش رحم ندزعا رب

 . ردهدنل وط هرتم

 ر 2۳
 2 را( سل

 : ردشلک ۰

 لحاو یحاص لاحو دحو «بولوا یلنام رک یسجترب
 یتسهعطق وش هدسلح رب نوکر .یدیا مدآ رب لد

 كلاح و دحو واو ؛شلک هدحو «قرهنوقوا هب رطم ر

 : ردیوره یفیدلوا شلیا میلست هنناناچ یاچ هلیربثأت

 تسلا ناتسم زانو زایف برای

 تسم یرایشه ماجز نک ارگات

 مئاس مهرب هک یاش هظف نآ

 تسدب تسد ناتسود یایب یاپام

 انشآ هفوصت «بولوا یلناسارخ یسیعنکیا بس

 اس ید هناتسدنه .یدنا لوغشم هلتحایسایرثک او

 : ردید راعشا *هلچ تس وش .یدیشعا تح

 تسراپ نسح غورفاب ملاع ود
 تنسوا هج رفاک و نمّوم اب اي

 خرف كناتسدنه «بولوا یلربعثک یسبعنچوا س

۱ 

 (هنیم)و هدنکتا یغاط (لوررح) ؛قرهلوا هدنس و

 ندارهو .بولوا هبصقرب عقاو هدنبرق یعبنم كنبر

 یا ت

 هج تب وع .یدبا لوغشم هلتراجت هدنربش دابآ
 : ردندنراعشا

 ارارصم و هوکدش ربخ دز تشحو سوک مونج
 ارالیل یوک نک نطو نونجم یا ریک دوخ هر

 .ردیبحاصهفبطل راعشا ضعب ید یس درد ج

 : ردندهلج وا تس وش

 مهادنا تفه رب تهج شش زا داهن یدشب كلف

 مهاد ةةلح رد مک نوریب فرط رهزا رس هک

 ندهینافع یارعشو ابدا (هدازناثع) ا
 .اوخ نوام ناود یردب «بولوا) ۰

 ولس ۵یلع قیرط یسیدنک «هدلاح یقیدلوا ندنناکج
 كرهدیا بتارم عطقو سرادم رود لوصالالع «هللا
 لثا هشولوم رصم هد ۱۱۳ هو بلح هد ۵۹

 تافو هدرصم لءرعلادعب هرکص هنس رب .یدمشلوا

 «یرث رب عفا هليئاونع «ارزولا ةقيدح» .رددعا
 هردراو یناود بتمو یحرش رب هنیعبرا ثیدح
 رع هدازروالد باتکلا سر هنس «ارزولا ةقدح »

 ندنفرطكب دیواج دجا ۰« ایز لک» ندنفرط یدنفا
 یدنفا تقفش محاتفلادبع یدادغب ««ارطم درو »

 دجا یسحهبساحم تاموسرو «« زبس كر » ندنفرط

 هلرلناونع « قئادطادرو » یدندنفرط یدنفا تعفر

 زرعلادبع ناطلس «بولیزاب لیذ ترد بقاعتم یعربرب
 ییامظعترادص دنسم ردف هنتنطاس رود لئاوا كناخ

 .ردشكواطبضو عج یلاوحا مجارت كناوذ ندیا زارحا
 ۱۲۷۱ اعم هلیلیز جوا كليا « ارزولا ةقدح »

 یفیدلصاب هدنسهعبطم « ثداوح هدیرح » هدنخرات
 .ردششوا فن هلسهصا شاط ید یربخا لیذ ۳3

 :ردندنراعشا "هلجج كنهجبرت بحاص هعطق وش

 یاراب ربا هعاص یدلوا نازید هدوهب بوروک
 فاشفا رهوک رايا هرعد رایربث مودق
 نو امه عبط نوچا ظفح ندردک درک دوخای
 یاسین یدتیا نییعت ههار رابغ عفد كلف

 كنسهر رح هبش هروم (12۲۵۵۱0) ۱ 4
 هبونح ندلاعش هدنسهطخ اینوقال ۰

 كنتراپسا «بولوا یمدق مسا كغاط رب ننازوا
 -را هرتم ۲6۰۹ یسورذ عفتم لا نالوا هدنتتسوا

 هدنتسوا كغاط وب رایلهتراپسا کسا .ردهدتعافت
 ناغوط زیلجو طقسو «ردبا ارجا یرلنییآ كسوخقا
 .یدرارات | ندنسابق رب تكغاط و یرلقح وح



 یا ت
 ندنرارادسکح نيچ (1:00-1۵1) ازم

 هدنسیدالیم حیرات ۱۳۰۸ ؛بولوا ] ۰*7

 هد هنخ را ۱۹۶ «هلحارخا ندشح یرللوغم

 ۱ نششنا سبسات یتلود (غنیم) نروس تموکح

141k 0-84 ( E ۲ )رادىكحاينوناچ- 
 هلوک لصانع بول وا ندنر ۱ رم

 كنوو ؛شعارق ییهحو كنبرب ندنارادرس نیا
 ۱6۸۳ «هنیرزوا یسعالالقتسا لاصعتسا هدنالاباصعب

 ۵ ات هتس ۲ ؛بولوا فلح هنسیدنک هدنخرات

 ییصخش «هلکرت یتسهبناحور تموکح کلا ه(یربیاد)

 -راقیچ ندنیارس «هلیسهنابب قتوط سدقم هدایز اهد
 یر هدابن واچ یر ندنقو وا :یدشمالشا هغماع

 -وکح صخش یکیا «هرزوا قلوا یناحور یربو یناعسج
 ندنعسا كنون «تموکح لصا « هددسنا هدکمروس تم

 رادمح نانلوا ریبعت (نوقات ) «قرهلوا ذوخام
 .ردهدنلا تام

 جاقرب هدهرتلکنا هما و ها رب

 یروپشم لا «بودیا روهظ ماع

 ضعبو شهشارغوا هلبا هیعیبط تمکحو هبضایر مولع
 نالوا شا فبلأت بانک جاق رو داجا راروتسد
 هد۱ ۷۳۲۱ ؛بوغوط هد۱ 1۸ ۵ هک دار ولیات قور)
 ندیرلروهج و هیج كلام س .ردشعا تافو

 ششلوا باتا هد» ۹ «بولوا یر هدیساوت ی

 هنسهللاع زیلکنا رب -- .ردشعا تسایر یآ ۱و
 هدع-او ید ندنسابدا زسنارف «هرزوا قلوا بوسنم

 «بوغوط هدلسکورب هد ٩ هک ردراو یرب

 شمزاب یاتک ورايت جاقرب .ردشعا تاقو هد ۷٩

 ارعشو ادا بو دیا رلتمدخ یلیخ هب بتسشت عیانصو

 یییعج هناعا رب «هرزوا قلوا صوصخ هرلماسرو

 قرت قوچ یرب ندتقووا تیعجو .یدیشلیا لیکشت
 .ردشعا

 یرلکدربو هقح بانج كرابلنیچ (380) | و
 مظعا نوناقو لک لقع اکو .بولوا مسا

 نرق ٩ نددالیم یرب هدنسا (هچونات) .رارقاب هل رظن
 درب هرزوا كعا تداسع هقح باح وکلا لوا

 (وجوا) هرایلنیج نالوا عبا هند و «بودنا داحا

 .دنع و نالوا یواح یتاداقتعم دل رلن و .رویلیرب و یم

 -اتسا) ییاتک ( غنیک توات ) نانلوا دع سدقم هدنرل

 زسنارفندنفررط یلهیسوررپ هدنعسا (نایلوح سالبس

 .ردشقوا هجرت ههح

 یا ت ۱۹۳۲

 | هتیمدوات
 .ولیک ٤٥ كن هننسمو هدنسلق رش

 ۱ ۰۰۰ «ب ولوا هبصق رب هدنسدب ع ب وئح هرم

 .یسهفبتع راثآ قوچ رب «یسهعلق کیا «یسیلاها
 هدنعفوم كنو .ردراو یم یمریق هدنراوحو

  تاحوتف یسهمدق هنیدم (موینیموروان) نالوا شلو
 .ردشلوا بارخ هدنسه رص هبمالسا

 ۱۸۲۰ بوللوا ندنراروط مناوقوا 7 اربا نیج (120-100۸78)
 ّ -روس تموکح كدهنخ رات ۱۸۰۰ ندنسیدالیم حران

  كرازبلکنا هنس چوا ردق ه ۲ ند ۱۸۳۹ .ردشم
 یک نویفآ «بوروط یشراق هتناجاهم نالوا زسقح
 ڭغا تعناع هنلاخدا هنکلاع یدنک كلتاق رهز رب

 غني «ناسوش «غنوقغنوه «نوتناق ,هدهسیا شفسیا
 .كسراربش غنیکنانو یانوناش «غناک هچ غناب و
 یتافیلکت ران و «هنس رزوا یسلوا طبض ندرازملکنا
 رالود نویلم ۱ كرت ی(غنوق غنوه) ها لوبق

 داشک هننراج ایوروآ ییهلکسا جاق ربو هدأت تانیمضت
 : .ردشلوا ر وب هکعا

 3991و ) ینانوا بو ییهات دوخا | . ۳
 ربیک طسبح TaD 0اهنا | گم

 ربارح « تک رشا نانلو هدنلا كنهسنارف ندنربارح

 ینونحضرع ۱۷ ۲۹ بولوا قوا كنسهعقج
 | طول هنیریرپ .ردعقاو هدبع لوط ۱۰۳ هل |

)Taormin2(لحاس كنابلهس  

 . N O E OT EPO O O goی ۳

 . كنیرب ندرلنوب «بولوا بکر ندهرزج هبش یکیا
 .ردراویسهرباد طبع كلهرتم ولیک ۷ كن رکیدو ۱۱

 یکم «بولوا هدنرلهدار ۱۰۰۰۰ ًابرقت یسلاها

 روتسمهلرنام روا هدنسبطسو مسق . ردیسهبصق (یتیبباب)

 كن ( انهوروا ) ندرلنو .بولوا یرلغاط لزوک
 لزوک تباغ یساوه .ردراو یعافترا هرم ۷

 «یزوح ناتسدنه .بولوا تنم یسضاراو فبطلو
 هاتالوصحم هراح كلام راسو رو «یفماق رکش
 یاناوبح وا هلروبط .ردراو یراصشا كلهتسارک

 یرلفدص لزوک .ردعونتمو قوج كب ید یرلقیلابو
 «بولوا ندهساکر "یضارا یعاریوط .ردراو ید

 - اضعالا بسانتم كى ینیلاها .ردطاحم هلبرلابق ناجم
 قوحر هدنناب ران و . ساسوح )ی کیا ز «هدرلهسیا

 هنغ رعت كقوق نادوبق روپشم حایس نالوا شلاق تقو

 و1 بول وا رامدا سنومو نکاس رایلیسات .هروک



 ت

 رضاح نرق .ردهدایز كب یرللیم هغلزس رخو هتهافس
 -ویسیم ناتسنورپ نشلرب هدهررج هدنلئاوا یدالیم
 -الخاو تفایق اپوروآ هلیبهذم ناتسنورب هیلاها یراوت
 اچ هنطبض یلود هرتلکنا .ردراشمردتبا لوبق نق
 لوبق یتسهاج كنهسنارف لاها .«هدهسیا شعشل
 یهر رحى ر وهج زسنارف هلنخرات ۱۸۸۰ .بودیا
 .ردشعا طض نوتسب

 نرخاتم كناتسدنه ( هلادیع جاوخ)) زی
 مولع رثکا «بولوا ندنسالگ و ارعش ] ۳

 | باو) یمظان هلاکت .هلیبسح یوقو نالوا هنونفو

 رب لوس هدندزن ك (رداب هلودلاكرابم كالا یمّوم

 یاب سران هدو شل وادی

 فحع » هابلح ندقرط (ردابب ناخلع ےھارہا باون)
 ۔هجابید كياتکو «كر هلبدبا كیرفت هنغیلأت ك «ےھارا
 هعلاطم «بوکج لا ندایند روما هدعبو ؛شمزاب یس

 : دید راعشا "هلج تس ییا وش .ردشعا

 ییوبام بارش زا ثكلفب دور رکا
 دنا: نامسآ تشه كالم رس

 دسر هاو كشا راک اچ

 یهاع دیسر یکی

 خوش هدنعدق ربش هنآ 9 ست
 دنا بول وا نداق رب برشم سپ

 EE E هدنکیدتنا طی یروک ذم ربش نین رقلاوذ

 كہلاراشم .ىدىشمرۆت وک هنب رقس ال ؛قرهلآ هتناب

 یخد ةلتس مع سلح ندیا جاتا یتقارحا 2. یتطصا

 كسوبلطب هرکص ندننافو ردا .یدیشعو رضاح

 هدقدلوا یرادمح رصم تاذ و بولوا قسود

 .یدشمریک هنسهرص یقاجوز ینسیدنک
Dy 

 © هنسهدام (یریج)» | .ردع» نلیربو

 [ ۰هلبرویب تعجارم
 نافع ن, نام ترضح ( ضایع ا ۳
 یر كصخش ییا ندا دیبش ی (هضر) بس

 .رد (نارج نب ناروس) یدآ كنسرا کد «بولوا

 روپشم هلبتناتم تانس هعلقهدنس هماېن كنم ۱ ها
 هده رحه هب یک وا .بولوا هبصق رب

 ن جاجح روبشم .یدرلفشش وا میلست یلص یسلاها

 .ردیسارو رب یغیدنلوا نیبعت یلاو لوا ا كغسوب
 .یدمەنلوا یک یغیدنل و هدلاح هن موبلا

 تی وکه چ
 دیسر ها رکد

 ر ب ت ۱۲۳

 یرلکدربو هتس تا بم | تی

 .ثعحامه هثسهدام «تبت»] . ردعما

 و ندرط لورم برع( دالا ر
 ذَم ناطقا بولوا سالی رب و هب ینرغ نادا 7

 برغم «هلغو ن و هدنلاح زوت هدنرلموق هروک
 - روتوک راناوراک ندیک ندهساملجس هصاخابو نداصقا
 ندرلینادوس لباقم هایشاو هعتما راسو زوط یرلکد

 یعسا و ههروکذم دالب «ندنرلقدلآ یزوت نوتساآ

 بونح كنبرغ نادوس خد رلیلاپوروآ .یدرلشمربو
 (ت۵اع 0۲'٩ یلحاس نوتلا) هنعسق رب كنلحاس ییرغ

 هدن « نادلبلارجتم » یوج توقا .ردرلشمریو ینعسا
 «ییغیدنل و هد هفاسم قلیآ جواندهساملصم ك (ربتلادالب)

 هایسلوا ترابع ندلوچ سوص كنهفاسم یهدهرآو و

 لق هدنرلرپارب نو كح ەجنا كرلناو رک نديك |
 «بولوا یلکنر هايس كنسيلاها رلادالو ی ا

 نالق ناش ا ا E ا :
 قسوپب ں ا (SEE ترک دنرلتکلع ۱ تافو م EE را ۱۲۰ و «تاقوا سصح هندابعو

 كنهروکذم دالب هرکص ندکدشنا ناب ییرلکدییک |

 ناوبحو ناسنا ندننرارح هداعلاقوف كسعش هدنسهتوا

 .رویلیوس یتغیدمهلاشاب
 ن تم هد م

 نالوا یتا نرد | یدیشخارب
 رهوح «بولوا ندارما ىلذوفن كلا هدننامز كروفاك

 بولغم «هدهسیا شعا هلاقم هلا هروفاک كيلاع هدناق

 هرصم ؛بولیوط هدارواو «شجاق هروص «بولوا
 حرح ییدنک یدنک «هدقدنلوا اقلا هسح « با هداعا

 هرکص ندقدا-ثاب حورجم تقو یلیخ رب كرهدا
 هدنحراخ كنهرهاق .ردشعا تافو هدنخراا ۰

 ۔دجسم) هاتتسن هنسا كنون ید فیرمش دجسم ر عقاو

 .ردشكلوا همست (نیتدجسم) قرهلوا طلغو (ربت
 دوس كا كنار (1auris, Teri( | ° م

 - رذآ ؛بولوا ندنراربش روبعم اول

 لحاس كنلوک هیمرا .ردیسبسرک كنسهطخ ناب
 ؛هدنرانک كنهووا رب عساو نالوا دتع لدهنسقرش

 لبح دنبسو هدنرزوا رپ رب لوس نلنید یاچ یجآ
 فا سل «یرهوا هالنکنا قم لاقف- تی ۶
 ٤۰ كنلوک هیمرا یهدنسلاعش برغ هرتمولبک ۰

 هلا یلاعش ضرع A و هدنسف رش لاعش هرتم ولیک ۱

 -اها ۱۷۰۰۰۰ .ردقاو هدیقرش لوط ۷۲

 با مولا يک ر كنباع هدر تدیاشنابج ین
 هرصبق «ینیرش عماج عنتصمو مسح جاق رب ناو



 «یراقاقوس شینک «یسشراچ عساو و لزوک هلیمان
 هیناطلس «یرلهحابو غاب قوچ كب یسهراج هایم
 - وا لزوک رتاس هلیموزوا عون رب زسکدرکچ هلیمان

 ؛یرلهویم راسو یرایسباق لوبقم كب «یراموز

 هشقا ضعب ندکیا «یرلهقیرباف كييا « بارش روبشم
 هلبا هینافع كلاعو هبسورو ناسارخو ناتسدنه یر

 .ردنوزبرط یسهلکسا .ردراو یتراص كاشیا كب
 - الک 1 ید ندنعسآ نالوا كعد « ایا عفاد» هدیسراف

 .ردمالغاص تیاغو لدتعم یساوه .هرزوا ینیدلش

 یسهحوز لدیشرلا نوراه كزربت ناربا نیخروم

 ندهلزاز هدعبو سبسأت ندنفرط ( هدیز) هروبشم
 نایب ینغیدنلوا دیدجت هدننامز لکوتم «هلغلوا بارخ
 رب لدهشنامز كلکوتم یوج توقا «هدهس رل رو دنا

 (یدزا داور) هدیرودكبلاراشم هقبلح و «یغیدل واهرق

 اجعردت هل فمریدباب قانوق ررب هداروا یراردارب هلا

 هدلاح ره .روزای یتخیدلوا یظع ربش رب بوویب
 نارع قوس كب هدنرانامز هیمالسا تبدم زربت
 یسلاها .بولو

 وب هلکمریو راهدف كویب یسسلاها هدنناجیابم كرللوغم
 كنلروع «یک یراقدلوا شمراتروق ندبیرخ یربش

 .یدیشعا نییزنو ریت سکعلاب «بویعا بیرخ ید
 عوقو هدنسهرآ هوفص كولم هلرایلناثع ًارخؤم قحجآ
 «بولوا بارخ هدنسهرص هبلاوتم تابراحم نالو

 هدنسیدالیم حیرات ۱۷۲۲و .شلغاط یسلاها رثکا

 بیرق هکی زوب ندنسیلاها هلزلز كویب رب نالو عوقو
 بجوم ینبارخ كنسهروم نیا رثک او یتفلت تكسوغن
 ینا بسامط هاش ندهوغفص كولم .یدبا شلوا

 هاش ردا هدعب .بوک هنیلا كنهبناشم ,تلود هدننامز

 ايداو الع هدرېش و دوا دادرتیا ندنفرط

oso’یدیا هداز ند ۵ + . 

 -روبشم لا «بودنا تأشن تاوذ قوچ كب ندارعشو
 ابرکذ واایدالاماما فورعم هلکغد یزربت ببطخ یر

 .ررتاسو یزیربت یسعش هللا ىلع نب ی
 1 نویو نده هد هه ر فا ۱ 2

 هبصف ر یکسا هدهفاسم كلەلحص أ 3

 یوج توقاب یتغیدلوا قوچ یسهقیتع راثآ «بولوا

 كنعدق ربش (اتسغیت) نالوا عقاو هدنسیقرش بونح
 یلبح هدشامز رابلامور هک ردیللوا یس رع مس

 ؛هددسیاشل وا بارخ هدننام ز كن وقاب .بولوا روم

۱۳ 

۱ 1 

 ۰ ب ت

 ردق ۱۲۰۰۰ بودیا نارع بسک هنب یدعش

 .ردراو یسلاها

 . یوجتوقاب یتغیدلوا هبصق رب ا ۳
 .رودیا رکذ ی

aاضف روص كنغاعسو تبالو ا  

 ۱ هدنقرش هرثمولیک ۲۰ ثلاووصو هدتس ب4

 بیلص لها .ردهبصق كجوک ر ی:رڪ م هبحات

 .یدیا راو یتیمها یلیخ «بولوا مکعتسم هدنرانامز
 دادرتسا ندنفرط یوا نيدلا حالص هدنخرا ۳

 هلا هرقم راصشاو رلغابو رنامروا .یدبآ ششوا

 لزوک «بولوا هدننسوا رهن مناط رب رونسم |

 یسا هنب .هدهسیا بارخ یسهعلق .ردراو یسرظنم

 . ردیللن ینیلمکمو تناتم

E 2ةهنیدم هدنس هیلاش تهح  
 هدنطسوكقىرط ندبک هماش ندهرونم و

 لرمدنفا (ملص) تاناک رخف ترضح «بولوا لحم رب

 ۰ ترضح .ردروبشم هلغلوا یلحم كنبرلهوزغ لوص
 یراود رب رونلوا داب هلتسن هنمدنفا ناش یذ ی

 رکذ یوج توقا یتغیدلوا یسهعشج رب هلیغلامرخ رو
 -هظفاحم كعقومو ناخ نایلس ناطلس ینوناق .رودیا

 تماقا رکسع رادقم رب «بوردتا اشنا هلقرب نوهس

 ۳۲ ترج لوت هو سش .یدرلشم ربدنتبا

 ندنفرظ رلمور نانلو هدماش «بولوب عوقو یسهنس
  ییوشت یتراق همالتسا لها كراع راراوحتوا

 . یون ترضح ع ومس یرلقدنلو هرزواكندبا قوسو
 ۱ هوم «قرهلرومس رکسع قوس اقم «هلغلروب

 یکید ریو هرج «بولک ی حاص ( هل ا) «هدقدلر ویب لوصو
 هلا کللادبع نب ردبکا یحاص (لدنجلا ةمود) یک
 .؟راشعا باتتش ههاصم یساا راراوح وا راس

 هدلاشخ یتیدلروتس تماقا ردق نوک نوا هدکولتو

 روهظ هسیک ندرلبرع نلنید یرلقفتمو ندرامور
 .یدیشلروب تدوع ههرونم هیدم «ندنکیدعا

 ندم روبشم لا لرمصم ديعص (10۵۲۵5) ۱ 4

 یسیطبق مسا لصا «بولوا ندنسهعدق ] ۰
 ( هیت ) ربارب هلضرعت فرح .هدلاح یغیدلوا ( هلآ )
 (976»:) همی دوخای هبت ینوب رلیانوب .هلکطید
  یرب ندیکسا «ندنراقدلوا شا ظفلت هدشتروص
 كعدق ربش و .ردششوا دق هدنروصو هدخراوت

 مویلا هنیرب ندههرق جاق رب نانلو هدیرزوا یرلهارخ

 تنسهلک ( ولآ ) وبشا هک «رویلپربو مان (ینآ ةنيدم)
vm 



 اه تب ت

 یب رعم كن ( هلآ ) نالوا یسطبق "لصا ےس

 رب هدننامز هنعارف سا رېش و ا یتیدلو"

 كجوک رب هحربا  كرهدنا لالقتسا بسک قلهرآ

 هلرمصم كنب رلرادمکح هدعب کیا شلوا یرکم كتا ود

 كنهبرصمهطخ نوتب « هبرلللا طبیخد یر لفرط راس -
Eنارعو تعسو هلسهداز هدهرص وا «بولوا  

 لوقع یارفا تربح یرلهارخ مویلاو «شعا بسک
 رلهلسم ؛رالکیه للیارس ؛رادبعم مسج قوچرب نالوا

 .یدیا شیثوا نییزت هل هیراصم ةيسج راتآ راسو
 هدنلحاسییا كلب ؛قرلوا هدبلاعش ضرع ۰ ۲٩

 بولوایبم هدرزوا هربرح چوا عقاو هدرپ طسوو

 هلروس .ردلکد یغاشآ ندهرتمولبک ۲۰ یسهریاد طیح

 ؛ندنعیدلوایوم یعیدل وا یسوبق ۱۰۰ بول وا طاح

 (سولیوتافه) نالوا كعد « لوق زو » رلیناتنو یکسا

 یربشو ًارخوم هنعارف .یدراردیا فیصوت هلبتفص
 هدهسیدرشع | ذاضتا تختیاب ییعدق ربش (فنم) «هلکرت

 لقب رم ها برع نحو ناو
 كب هتراج یعقوسم نالوا هدنرزوا كلو هدنسهرآ

 بوسنم خد هنبذاک هلا (نومآ ) یک یغیدلوا یلشیریولا
 هل رظنسدقم هج داقتعا رلیرصم یکسا .لغغوا دع

 كرصم «هدهسيدیا شەو ندتیمها هنن ,ندنغیدلقاب "

 كيون هرنعش ندنفرط ( ؟سواک) سییماق ی داش نارا

 هدرکسص ندنواو ؛ششوا تی رو قارحا ندنفرط

 امورو ,یعکیا ندنفرط (ربتال سویللطب) ندهسلاطب

 مان (سولاغ سویلنروق) هدننامز كسوتسغا ندراپل
 «شلدابیرخ قرهلوا هعفد یچوا ندنفرط رادرس

 .یدیا شفلوا لیوح هباسیلک یدیاعم ضعب ًارخؤمو
 دنا :هبیصق ر جوک هدتاهز هیمال زا ۰
 دا هلتعسا (وآ ةنيدم) هدهيمالسا خیراوت .بولوا

 كلب كنه ما (ونآ ةتندم) .هدهشسیا شل هتلوا

 هدنمکح یسهلح كچوک رب قجتآ كنمسف یهدنیغ
 رب رکید هل يعا ( هنرق ) هدروکذم مسق هنپ «بولوا
 هدنرزوا لر لهارخ یهدنسهبقرش تهح كليو هبرق

 .ردهدقفل و هبرق کیا هلی رلسا (نوسکل)و (كنرک) د
 ضعبو یرللکیهو نوتس م ویلا هدنحا كل رلهلاربو

 هللا رلیارسو رادیعم ےس یوچا معاق یراراود
 دوېشم هقبتع راآ قوچ كب راسو یرارازم هنعارف

 .ردهدقغوا اشاتو ترابز ندنفرط نیحایس بولوا

 و ندنفرط رلیلامور رانآ راسو راهلسم قوچ رپ

 ه ب ت ۱۳۳۵

 اریخا «یک یعیدلواشلدیا لقت هامور بولا ندربه

 راثآ قوچ رب راسو :شفلوا لقن هسراپ هلسم رب ید
 دیعص .ردشقا نییزت یرلهزوم اپوروآ یسهفیتع
 كل ربش ید هنعسقرب نانلو هدنفارطا كرېش و لرصم

 هبت رلینانوب .یدریلیریو یمان (هدییابت) هلتبسن هنمسا
 هدالغس رصم «بو ربو ید مان (سیاوپسود) هنب رېش
 ؛نوجاقیرش ندهبصق رب رکید نانلو یعسم هلیسا و

 (ایام سلوپسود) رایلامورو (یلاغم سلوپس رو

 .یدرازید « شیلوپسودآدوب » عب
 نانو («Thèbes, 0i6) س هس دوخا اهب

 مدقو روہشم كب هدنسهطخ (ایت ویی )ك دق
 كسومداق لوا هنس ۱۵۸۰ نددالبم «بولوا رېش رب

 رارجاهم نالوا شلک ندرصمو هکیتف هدنتسایر تح
 نبش هم رص هنوک هلاقحاو ىش ا ند فرط
 د هنسهعلق .یدبا شفلوا هبت .دایسا كنریپش

 هلدهنخرات ۱۱۲ ٩ دالبلالبق .یدشلرب و یمان (هیمداق)
 هلرطاسا .بونلوا هرادا هدننروص تلود رب هحربآ

 جاق رب روبشم هدنخرا نانو یرللاوحا طولخم
 هتبروهج یتموکح هدروکذم جرات .ردشلوا یرادبکح

 یرلمعم لا كنبریهاج مدق نانو .بودیا لوح
 اقر یراق هرایلهننا كرلبیلهت .یدیشمک هتسهرص

 ؛بوشلرب هرات و هدنم وجه رایناربا «ندنعیدل وا یرلتب

 روبشم «یک یرلقدلوا شعا برح یشراق هرایلهنتا

 .یدراشعشل رب هلرلیل هنراپسا یخدهدن رله راحت (سنوبولپ)
 ؛ندنررلکدل زا یخدهدنتن آ یمح راما دنر اسا هدعب قجنآ
 هرات روهچسوغرآ و هنت آ و هت روقیشراقهرلیا هنر ابسا

 یتسهعلق .بولکب لاغ رایل هترابسا «هداسیدراشع | قاقتا

 -لبق هلیتریغ ك (سادیولپ) ارخوم .یدراشعا طبض

 «هاحارخاندهعلق یرلباهترایسا هدنخرات ۳۷۹ دالبلا

 كل (سادن ونیماپا)لو ؛شلوا لئان هتبلاغ یراق هرلن و

 هدنجا یناموکح نانو تقو رب هدنسهاس یاردو رییدن

 هنن هرکص .یدرلشلوا كلام هرادتقاو ذوفن یلیخ

 ييلف یرادمح اینودک ام ندنرادسح نالوا هرایهننآ
 طبض ید یی (هبت) بیلاف .هدهسراشعا توعد هنانون

 یشراق هننلود ابتودک ام ريل هدننافو كبلف .یدشعا

 یربش بودا قوس رکسع ردنکسا .هّلکعا نایصع
 انئتسا یسهناخ  (رادنس) روپشم عاش :رکلایو «طب

 ممر ندیکی هدعت .یدشعا ببرخو قاوحا كل رهدیا

 , ردشمام هلو اهد ر ین روم یسا « هدهسیا شلوا



 ت ۱ تب ثٿ

 اضق هدنتنایا (انویپ عم هقیتآ ) كنتلود نانو موبلا

 :دراو,ینلاها ٩۰۰۰ :برلوا هقلصف ر یرگرم
 كچوک یا رب ید هدنبطسلفو هدایلاست هلعسا و بس
 .یدنآ راو هبصق

 E تشاسأ * 3 PE نیمزا تقنالف نیا
 ریش رب هدنعما (هیپیه) «بولوا هیرق رب هدهفاسم
 قاط رب لزوک هدنفارطا لغو هدنعقوم كمدق
 .رددوحوم هقبتع رانا و راهارخ

 قلهقس وط كفاد ژان را (۲60۵۱6۲) ۱ ا
 یرکرا كنتالو هاو هدنسهطخ ] ا

 كن رکرا «بولوا هبصت رب یهرکیم اضق هرزغارهتس

 هرتم ولبک ۱۰۰ كنها و هدنناعش هرنم ولبک ۷

 لحاس كنب رېل (هسوو) « قرهلوا هدنسسرغ لاعش

 رب كنباچ e هدیرزوا كن هبن رب هدنسدب رع

 و .ردعقاو هدنفرط تلا كلغ ییدلکود هروک ذم

 لحم كزاغوب ییا یرلکدتیا لیکشت كنیرلیداو رہن ییا
 «بولوا یسهیعقوم تیمها «هلغلوا عقاو هدنعاقجا
 -وناف) نالوا ن هدعقوم و هدننامز رلبلامور یکسا

 یلحم .یدرونلوا دع برح عقوم رب مهم یسهبصق (هت
 - و كوي اهد هلبتقو بولوا لزوک یساوهو اشکلد

 «یسلاها ۱۸۰۰ قحا هدلاح ییدعش ؛هدهسیا شمل

 یرکیدو ینا ناخ دیزیاب ناطلس یرب «یناکد ردق ۰
 عماج کیا شوا انب ندنفرط شاپ ىلع یلنلد هبت
 هلاعفد هد رزوا یرپ : هسووو یسهیکت چاقرپ « قل رش

 سفن .ردراو یسیر روک ریکراکرب شلباب بولیقیب
 روېشم «بولوا یدرکم كنسهربغص هطح ق ] هقس وط

 كنبراقانوق كبلاراشم .ردینطو تاغا لف یلنلد هبت
 داصق ناد هب س .رد دوحوم یرلهارخ

 لاش ؛بولوا یرب كناضق ٩ ندیا بیکرت یغاجس

 ؛شلوروت ًابغ «هلبساضق (هرصقالم) تا
 e نشا

 «بولو بک ندهرق هللا رک .رد دود

 0 ی نکلایو دقلغاط یسضارا

 . ردراو یرلنامروا كچوک ضعب هلرارب زود زار
 نیا ی دوا هیت یا تم

 "هوق كنسضارا .رولیکود هرپ و هردو یاچ جاق رب

 ا و تاوبح ینالوصع .بولوا یبهبناسا

 یک هصلشاب یسهیلها تاناویح . ردرابع

 | یرکرا ی

 بولوا هدیراهدار ۲ ۵ ۰۰۰ اضق *لاها 0

 .ردمالسا یروصقو نابتسرخ ی ۰ هرکلاب

 ی نایبص نابتسرخ ٤ و مالسا ۱ هداصق نورد

 لوجو ابع ندنلبق یکو ندکو هبعانص تالومم ا هفتم علاق غاط ریو هیت عقرب

 رادقم یلیخ «بولوا ترابع ندرلیش ا
 ید نشاط قاچ

 تام ساده ل*] | لا
 هلبروج

 هدننلابا هنربب قرش هر لی

aهدیدودح ی( هزارآ  

 ر ادار «هشنا رفلب و «هتلوا «ینولتنوم .بوقآ

 ده ‹ كرهک ندنجا اه نايس ریو

 .رولیکود هزیکد قآ «هرکص ندنابرح كلەرتم

 هبحاتو هبصق كچوک رب ۱

 .رودیا رک ذ یوج توقاي یتغیدلوا |
Eهنس هدام « راتات » |  

 . هلبروب تعحارم
 ياف ترد » ۳ 2 8

 ۱ رایناتو سا ےسا و نالوا كعد 3

 . «بولیربو هرارب ضعب یواح ییهبصق ترد ندنفرط
 «هبقذال هیکاطنآ هدهروس یروبفم لا كرلنو

 . یدیا لح نالوا یواح یغرلهبصق هیکفلسو هیمافا
 راو رللحم ضعب قو رعم هلیساوت یخد هدیات و و هدهقرب

 .یدبآ

 ندهبقوچلس#لولم (دیعسوبا هلودلاجان) ۱
 ۱۱۱ مو لعوا تنالنیرآ بلا مس

 مکح هد هبقرش دالب هدننطاس نامز كرد .ردرد

 3 هرکص ندنسولح كهاشکلم یردارب ؛بوروس

 -اوس هدعب «یقرهنلوا صن هنکلیلاو قشمد هدنخرات

 طبض رللحم قوج ر هدنتهح بلح و هدماش لح

 هجرت بحاص هدنلوخد هدادغب كهاشکلم .یدیشغا

 هرکص تدم رو ؛ شک هنسهرض یساما اج ید

 هلودلا ےسق هاشکلم هلکعا ا یتدوع هماش
 تار ربارب هل رلرکسع یخد یناذوب ریما هلا ةا |

 م « بورو هنتبعم كن رد

Eهکعا جم یخد یرصم هدعب و 1  

 هیمافاو صج شش . ید ش

 شفا څخ او تافو هاشکلم هد هرص واو ؛



 .بوشقلاق هتنطاس یامدا هجرت بحاص هلکعا

 ؛ندنرلکدشا تعس هنسیدنک ید اما کهدنتیعم

 رادو هربرج « هلتعزع یرغوط هقرش ربارب هلرلنوب
 وخد هناجبرذآ « هرکص ندکدتیا طبض یصومو رکب
 هنسدش را هاشکلم 2ر قرایک رب یس هداز ردارب هدنل

 | هقرابکرب لاحرد اما کهدنتیعم كشت . باقیقیچ

 هتسیدنک ؛هلتدوع هماش راچان شتت «ندنریظدنیا تعی
 .الشاب هک هرادا هنمان كقرابکرب یرلرب نالوا لوح
 «كرهدیا عج رگتسع ید ندفرط رب «هدهسیا شم

 ؛بودیک هبلح هدنخرات 1۸ ۷ هجروک ی توق ییدنک
 ا هنعقد و ؛ شعشيقلاق هنتسامدا تنطات ندیکی

 بولغم یلاما راسو ناذ و و رقنسقا روک ذم نالوا

 « هرکص ندکدتنا شخ و ل یک كرهدا

 - رذآ «لصوم « رکب زاد .هررح اهر «ناروح

 :شمریجاق یقرایکرب «هلبا طبض ینادمحو ناب
 یدنک ییهبطخ « بوردنوک ربخ هدادفب و
 هلا شن هنس وا هنب .یدیا شمریوچ هشما
 بولغم شتت ؛بولو ع وقو هبراح هدنسهرا قرایکرب
 - وا یلاع يهدماشو ؛ ششوا لتقو ذخا یلغلوا

 كش .ردشلدا یسقت هدنس قاقدو ناوضر یرللغ

 هشتم هددادغب یر هرزیسا (نکتراج) ندنرلهلوک

 رب هللا هلاخ هتسخ ریو هسردم رب هدنبرق هیماظن
 ناتسراع) و (هیشقت هسردم) كرهریدتبا انب یشراچ

 یوج توقا .یدیشعا هيمن (یفتن قوس) و (یشتت
 یتغبدلوا نادایآو روم كناسسّوم و هدننامز یدنک

 .رویدیا نایب
 (قروفرون) كنهرتلکنا (1۱:6۱/0۲0) ر

 هرتمولیک ٤١ ك(چورون)و یا | دد وغ

 وا یرهن (هزوا) كچوک قرلوا هدنسسغ بوتح
 .ردراو یسلاها ۰۰۰ بولوا هبصق ر هدنرز

 .یدىا قوج یرارتسانم هابتقو
 ۹ سس

 - ولیک ٥ لن هعنط هداصقا بس | ناوت

 زکد قاو هدن سلق رش بونح هرم

 بولوا هبصق رب هدیرجا هرتم ولبک ۳ ندنلحاس

 .ردراو یسشراچو یس هغى رش عماوح ددعتم ‹ىسەعلق

 طبض ندنفرط رللویناپسا هدنسیدالنم مرا ۰
 . ردشعوا هداعا ه رکص هنس رب «هددسیا شغلوا

 هدننکلع (قیبمازوم) نالوا ندنآکلتسم ا

 | زیکترو هدسونح یاشرفآ (1616)

۱۳۷ 

 چ

 ر ج ت

 ۱۵۳ «بولوا هبصق رب هدنرزوا یغامربا (زماز) و

 هدیقرمش لوط ۲٩ ۵ هلا یونح شرع ۰۰

 هلرافرط € ا كناقب رفآ را بازکترو ۰ ردعقاو

 .ردیررکیم كنراجم یرلدتیا
 زیکد هد هینانو ریطاسا (160219) ]  .یص

 هلبا اس .بولوا یکوبب كا كن راههلا ] ۰
 - ابقوا ) یردارب ایوک . یدرونلوا معز یزیق كنصرا

 « رب»و ۲۰۰۰ هلبسا (هدینابقوا) .بوراو ۰(سو
 ( تد) .شعا دیاو یر ۰ رکید یخد هليا

 «هسریلیقاب هنغیدلوا كجد « زیکد» هحدوارآ یسهلک
 و لعمال یکسا نالوا یردصم ااو ریطاسا
 .رالیشالک آ یرلقدلوا شعا تدابع هزیکد رسا

 (هدیربث) هدهینانو ربطاسا (65) ۳
N ESا  

 نوتپن «(سعتینعی) نولونآ ندهذاک ٌهبلآ ایوک .بول
 بلط ندنفرط (یرتشم ینعی) سوزو (رح یعی)
 - هغوط ندو یر كنهنهاک ؛نکیآ هدقغ وا بیقعتو

 هل ریو ربخ ھوا كویب ندنردب كنجوچ قح
 یهدایلاست سبتت تقو واو ؛ شیکچ لا یسهلجج

 نامرهق «بوراو «(سویلب) یرادمکح (هدینوبتف)

 .یدیشعا دیاوت (یلیشآ یتعی) یسوالیخا زوبعم

 یرکید (هللادبع دیس) یربو هلصلخ و ۱ 2
EE3 بدنه  

 یسکیا بولوا تاذ ییا ندنسارعشو الع نیرخأتم

 دارا تیب ررب ندنراعشا كنسیکیا . ردیاروهال یخد

 : روئلوا

 تسون مدق رب شرس هک ناناجوت فلز زج
 ت تسماکت مایا هک هتفشآ

 یدید دب زور هک ایلز تسوت یازج
 ندرک ادج ردپ زا مسپ تستمایق

 باو ادتبا .بولوا ندنسارعش ] ۳
 هدعب و ۰ شعلو هدنتمدح كن هلودلا داععا نتدلارغ |

 تاتا هناخ زا رفرس کا كناروا «كرەديك هبهلاکس |

 ه(تروس) « هرکص ندتدایم كيوب .یدا شعا |

O Eی ی بافق  

 تساصل نابسم وا نسح ناتسکدرف رد



 چه

 ن ج ت

Etr Phalasar ۰ 1 LE 
 ند ۷۶۲ دالبلا لبق «بولوا یراد_کح یینکیا

  6-وشموقو ؛شمروس مکح هدهون كد هنخرا

 نصوصا لع .بودیا هراح هنابلاغ یشراق هنیرا
 هبراحم ییدتبا ًاقفتم هل (زاخآ) یکاح دوبی هدهروس -

 طب یم رب كنيطسلنر یهبروس «هلغلوا رفطظم هد
 هقبتع رات | نانلو هدنراهارخ هوني - .یدبا شلیا

 ند ۱۱۳۰ دالیلا لبق ارت هنطوطخ ۱۱۲۰
 هلدوم) یرادهح لباب و شمروس مکح لد هن رات

 رادمکح ر هلسا و شلوا بولغم ندنفرط (یهانادآ

 .رویلیشالک | ینیدلوا شو ید
 و e ls | رت

  هدناح یقیادلوا

 ۱۰ ۶۱ و :شعا هاشم هلا یرطن انالومو «تماقا

 *داچ تل وش ا تافو هداروا هدنخرات

 رد دی زاعشا

 بول ]

 یلک ی یغارچ ین نادیپهش ام راع رب
 لیلبو- رهو تسفوط زب هلاورپ فرط ره

 (ناکدرا) كسراف (انمر ىلع ازربم) یمیمنکیا س
 داسناوخنیسحاقآ هدنابغصا تدمرب بول وا ندنس هبصق

 «تحابس هناتسدنه .هرکص ندقدنلو هامل كنبر

 - جارعم » .ردشعا تاف و هد ۸ هدوعلادعب و

 تب وش .ردراو یسهموظنم رب هلیاونع « لایخا
 : رددوا

 مرکیپ ود نوخ تخوس قلز دای

 مرتسکاخ ده دیم ربنع یو,

 هدنلب ؛بولوا یلاراشب (-- الم) یسیجنچوا س
 .رددب راعشا تد وش .ردشعا تاف و هدا روا و «تماها

 اجدص زا هدرو شک ان اعدب با زوده

 دنتسد نامسآ یاهرد هک هدژم دیسر

 نی (نیسح نیدلا ےظع دیس ےکح) | | لم

Eتوا ند او  

 _ مولع لاکا هدساردمو شوط هد( وتكل) «بول
۳ ۶ ۰ 

 :NAL .ردشه و هدنرلترومام یوتف شعب .بودا

 : ردید راعشا هاج تد وش .ردشعا تافو هد

 ظفاح ادخ لد

 تسشدپ رد هاج و كنت هرو هربت تسبش

 هتفر شقز هريس

 ن ست ع ک هدبطسو یابسا ۳3 2

 ییارب نیا ندنامرک هللا دور پره نج )

۱۹۳۸ 

 لیصح ندنوا ادتبا «بونلوب

 س ح ت

 وب لارا «قرهقآ یرغوط هلاعش «لکتتلا ندیاچ

 هدنلا كنهبسور ؛هرکص ندقدربآ یدودح ناتسن

 دیدبا هدرلموق ؛بوریک هنسارحع مزراوخ نانلو
 .ردهدنلوط هرتمولیک 4۰۰ ًابیرقت یسارجم .رولوا

 لریهاشمضعب «بولوا رب رب هدسادنا هد
 یوج توقاي یغیدنلو یمأر طقسم 9م

 .رودیا رکذ

 «بولوا یعسا كنهلببق رب و
 ؛ هلرج؟ هرصم یفاط رب ندرلنو] ۰

 یدرلشعا لبکشت هلح رب یمسم هلعسا و هده رها

 .ردشلک ربهاشم صعب هلیصلخم (یبجم) ندنرلاسن
 ندنراربش یکسا لا كناو ریش 5 ]

 ہدنسیقرش میق كناداقرآا .بولوا 8

 .یدیا راو یرادبعم كوي .یدیا هدن رق هدیلوغراو

 و یوک رب هلبسا (یوقسا وبلاپ) ویلا | هدنارک تدم رب a هلاتسدنه

 بسسح هجاوخ) 1
  aوه ندهیامحم 7

 رثكا هلبرناسا برعو قرشو عماچ ییهیلقنو هیلقع
 E قلماچ «بولوا دوارآ .یدیا فقاو دنه لر دح نوف

 ؟شغعوط هدنرب ندنسارق یاصق تالیف هدنسهطخ

 هدننیعم هدنکلکچوک ؛ندنکیدرک دنیای یردپو

 ندقدلوانوذأم .بولوا هدافتسا نیشنهسردم هدنداعس

 رکید ندنفرط اشاپ دیشر موحم قبسا ردص .هرکص
 باضتا هدنجا كنالع یایکذا ربارب هللاد چاق رب
 هسراپ ؛نوجا لیصح ینونفو هنسلا ایوروا «قرةنلوا

 لیصح ینهدیدح نونف هداروا تدمر ی ش ی وک

 . هلبتب رومأمیمامای هنس ترافس سراب هرکصندکدتنا

 «عیسو هدایز اهد ینسهینف تامولعم «بولاق هداروا

 ضورالالع «تثیه ؛اییک .هیعیبط تمکح صوصخ |یعو
 اد هدعب .یدیشطنا لغو هل ونق راسو

 شثلوا بصن هنکلربدم نونغلاراد نانلوا دانشک یکی

 رب نالوا عقاو هدیموع سرد ر ییدرو .هدهسیا

 بارا رثکا ًاتاذ «قرهنلوا لزع ییالوط ندهدافا ءوس ,
 «هلغمارغوا ید هنعط یرلقدارغوا كتفرعمو نف

 قیرط دعبایف «ندنفیدنلوب رلندیک ردق هنیریفکت
 باو «تعانق هلیشاعم كەر یعیدلوا است هدم

 هسردمیتکم كچوک رب لطعم نانلوب هدنسشراق یلاع
 یندلواشعا كرادن یرع ةبش كرهدبا ذاخا یوم

 - -رد هدعبو



 ی 39
 اس ردنو هعلاطم هدنسهرآ ةف تالآ لا درک بک 1
 هقشب ندع هدایند .بوبعا ید لهأت .ردشمریک "

 ۷۰ هدنخرات ۱۲۹۷و ؛شخالوا لوغشم هش ر

 ۔اتسربق یوک نرا .بودبا تافو ندر لس هدنراشاب

 ؛یرل هجرب غاط رب راد هونفو مولع .ردنوفدم هدنن
 یراعشا قاط ربو یتافیلأت شعب راد ۵هفسلفو ت

 .ردشم همهدیاتمه هنیرشنو عج هسیک «هدهسیا راو
 یتاتکو اشنا «هدهسیدبا لترضع یسداقا هدملکت

 ةلچ هعطق وش .ردصصفو سلس كب یراعشاو :
 تا رام

 دودح ات داعبا ردیقاروا كلاع باتک

 دودعم ان راصعا ردرهد تائداح روطس

 هات ظروف حوت هو
 دوجوم ره هدلاع ردرادینعم ظفل مسجم

 نررخأتم ناتسدنه هلصلخ ۶ | نی
 بّولوا یک ترد ندنسا رعش : ٠

 باون یمظان هدوا (یریعثک یلعلا دبع افآ ) یسیجرب
 هدونهکل .یدیا ندنرلمزالم كناخ تداعس كللاناهرب

 : ردندنراعشا ٌهلج تس وش .ردشعا تاقو
 دیدرک كاله تغز نیسع

 تسیئادف شصلعت دعب نم

 ندنسارعش روهال (میظعلادبع ) نیزه
 تس وش .یدآ ندنسهذمالت ۵ (نرفآ هللا ریقف هاش) و

 : ردکنوا

 نایب ور دیشروخ لع نآ "راهب نیسحت
 دسشن رع* وا خر باقل دشن اوات

 ظفاح (یپ یناپ نجرلادبع یضاق) یسیجنچوا س
 لیصح هددایآ ناهجهاش .بولوا تاذ رب قتمو نآرق

 هیولهد بلاغ ناخ هللا دسا هدرعشو .شقا مولع
 وش .ردشعا تافو هد ۱۲۹۶ .یدیا شلوا عبات

 ٠ : ردیدراعشا لج تب

 قاس يبان “داب رت نماد دش كشخ

 قاس یبآ مد یئایر دهز زا مغاد

 یلونهکل (ناخ نیسح اطع ریم) یسیجدرد س
 دم ربم فورعم هلیصلخم (قوش) ندارعش «بولوا
 ردفص ناخ ىلع روصنم باون) .ردیلغوا كناخ رقاب

 بقلم هلببقل (ةر عصرم) «بونلوب هدنتهدخ ك (كنج
 ۰ « یعساق عراوت » ‹ « یزیرکنا طباوض» .یدیا

 هلرلناوتع « عم زرطو » و « نسح ءاشنا»

 - ۱۲۰۰ .ردراو یراعشا شخبو قنیلأت ترد

 ت حت ۱۹۳۹

 ؛ ردندب راعشا اج تس وش .ردشعا تافو هدن رلخر

 مولعم مداهش تقو دش

 دیآ یم راکب مه یدنز

 .ردیللوساتسا «بولوا ندهم :

 هضساج ییا موز و ۴ نم هدشعم نواه یودرا

 ندقدلوا یسیجوتکم یمظع ترادص تدمرو ؛شقبک
 هعقو نکیا یرادرتفد لوا قش هد ۲۳ « هرکص

 تب وش .ردشلوا دیبش ندنفرط رای رچکب هدهم ولعم
 :ردندنراعشا ةلج

 رول وا بابک مک رکج ت هدكمت 2

 رولوا بارش همزب وا مشچ كشا بانوخ

 هدهم رکم هکم «بودیک هح هد ۱۴۳۹و «شفلو

 -وع هنداعسرد «هلتانا ذخا نددنشش ناج دم چ

 هد۱ ۲ 14 و ؛شمالشاب هغلوا لوغشم هاسیردن «هدنند

 ندنساضعا الاو سلح هرعص هنسرو «یارشالابیقن

 .یدشلوا یرکسعیضاق ییا مور 23 ۳۹ ؛بولوا

 : ردندن راعشا تس وش

 كنايلیا دوحو كرت ناجو لدزا نوچ! رای
 ېک روصتم یرپش هدهتتسلا ر ولی وس

 هددادغب «بولوا نوتاخ رب ندنایلو | رم
 یسهدنزاس رالاچ دوعو یسهراج كنیرپ

 زودنوک هجک بولوا راچود هقوشو قشع «نکیا

 نظ هنونجم یسیدنفا «ندنفیدالشاب هكا نیناو هآ

 یطقس ی رس هدهشسا ش٤ وق ه هناخ رات كرهدیا

 ندهناخ راع ؛بولوا رادربخ ندنناح كنون یرلت مضح

 .یدبا شعا دازآ .بولآ نیتاص ینسیدنکو  «صیلخت

 تب کیا رب وش «بولوا ید یسهرعش تعیبط
 3 ردندراعشا یکی دلت وس بسانم هنلاح هدهناخ راع

 نکل و تننحام سالا رشعم

 حاص یلقو ةناركس الا

 ا5 وا ما و ید مالغا

 یاضتفاو یدجق یدهج ريغ

 وا نوناخ هلاع ییا ندناندح هلیسا وب ۱ 91

 یرکیدو (هیبسار هبحص) یرب ؛بول
 .رد (نایلس تنب هبحم)

e)هدنسهبقرش تهح كناتسناغفا | ۰  
 NEE OES |:نایلت ت

 هد رو یدودح ناتو ۰



 م د ث

 عقاو هدن رلطسو تكنغاط نایلس نانازوا هب ونح ندلامش

 یعاشرا مدق NE «بولوا یهو رذ عفن لا

 و
e هبسابع 

 یا 7 9 هجرت هییرع ندیناو ناسل

 یکیدروک یراهجرت ضعب كنوب راد هتمهح هعبیصا
 .روپدی نایب ٠ زسررض یسهجرتو

 تعاس 6 تلنهیالغ دی وص كردن

 .ردرېن كچوکرب رولیکود هزیکد هدنسدقرش بونح
E 1رح  a 

 نایب یوج توقاپ یتغیدلوا هبصقرپ

 هدماشلارب (1۵۱۳0۲۲۵, (Tadmour ] 2 ق

 ۔ارخ «بولوا دق ربش رب روبشم |
 هدنسالا قرش هرتم ولبک ۱۹۰ كغشمد یراه

 هلا ماشو هدنسبقرش بونح هرتم ولیک ۲۲۰ كيلحو
 بلحو قشمد . ردعقاو هدندودح یراتبالو بلح

 هقارع بولک ندنراربش هروس راسو صج هللا
 هدهطقن یرلکدتبا عاقجا لرللو نانازوا یرغوط
 یداصت هدحاو رب قوج ی وص هدنجا كماشلا رو

 كنراج نانلوا ارحا هدنسهرآ ماشو قارع «هلکعا

 ندرانامز کسا ك «بولوا هدنمکح ینرخ كویب رب
 رومم كي «قرهلوا زلاح ییهراجت تیما رب لویب یرب
 مولعم یسیسأت تروصو نامز كنو .یدیا نیمو

 ك (مع) ناهلس تربضح هدهیناربع بتک ضعب «بویلوا
 -راشم ین «هدهسروینلوا تیاور یفیدلوا یسهدرک انب

 یفیدلوا شتا نییزو عیسوتو طب یربش و كہلا

 رصع یسانب «ندنفیدنلوا رکذ هدهربتعم ع راوت ضعب
 نانو .رویلپشالک | ینیدلوا کسا اهد قوچ ندیناهلس
 هدافا یتسانعم « ناتسلخ » هره و ینوبفارغح امورو

 هد هیناربع بتک «هدهسرلشم ريو ینمسا (هریلاپ) ندیا
 یاب رس را مس «ندنفیدلوا روک م ایا

 هننامز كرایلامور ربش و .ردقو هېش هدنغیدلوا و

 یرارادمهح صوصخ هنیدنک «بولوا
 هنا ربا یر هدنسا (تاندوا) ندرلن و هک ؛یدیا راو

 هنناونع سوتسغآ هلکعا مدراپ هرلبلامور یشراق

 (هییونز) یسهحوز نالوا ینلخ كنو .یدیشلوا لئان
 هدیدم تدم « هلنایصع یشراق هرابلامور (بنیز) دوخاپ

 رو اک

 د ت ۱۹۳۰

 - لوا هنس ۲۷۲ نددالیم «هرکص ندتموافم هنادم

 یخد یفتیاپ .هدقدنلوا لتق «بولوا رپسا و بولغم
 .اینتسو ) هدعب .یدیششلوا ترش ندنفرط (نایلروآ )

 کسا «هدهسیا شالوا ریو مهر ندنفرط (سون

 -امز هیمالسا تاعوت ۰ و اهد رب ین روم
 دلو ۷ دلاخ ترضح .یدبآ هبصتق ر یداع هدنن

 تكنسلاها هدعب «بونلوا هرصاحم ندنفرط (هضر)

 ا ثولم .یدیشفلوا یاست هلیسانمر نسح
 هلوا هعفد یینکیا ندنفرط ناوم نالوا یریخا

 ١ هب ېره نرق یځتلا «هدهسيا شعلوإا بیرخ قر

 اذه عم . ردیورم یعیدلوا شلاق نوکسسم هن ردق

 یفیدلوا شماغ و ا ییا هنوک رب هدمالسا رود

 - وا نداصت اردا هنسا هدنخراوت هروک ذم نورق

 - هبارخ کلا مدت یوج توقای .ردتبثم هلیسسه
 یرا ندنارع هدشنامز هدو هک «رودنا تح ندنرا

 - وم تقو قوچ رب كريبش ربش و .ردلیلد هنغیدلوا
 ۱۳۰۹۱ تیابن «بولوا لوهم هحایوروآ هلی یعق

 كرل رع ضعب راحایس زیلکنا اط رب هدنسیدالیم ات
 ؟رلشع | هدهاشم یرلهارخ قرهلوا هعفد كليا هلیتلالد

 ارا هبنف تاقیقصو تایرح یلبخ یرب ندنقوواو
 : لوقع یارفا تربح مویلا رهارخ و .ردششوا

 ییهبرامم هیقابتم راثآ اط رب هدنروص قحهوا
 شاد هنت رويو تعسو سا لرپش «بولوا یواح

 راسو یرلرکو راود ضعب هلرن وتس رثکا لدعم رب

 كنهروپشم هينا انفو رله ر «رایارس «رادبعم

 هلبرلناسل نیتالو نانو .ردیقاب مویلا یرلعسق ضعب
 طوطخ مخاط رب هده ای رس نالوا دف يلح نس

 و (یلوو) روبشم ندنسابدا هسنارف .ردشقلو ید
 ) یر هارخ سد « ؛بودیا هدهاشم یرلهارخ

 هلق ان تربع را رب نعضنم ینیفیرعت هنارعاش هلیناونع
 :ودسلا

 قصالم هنسهبحان نابح هدسلدنا | ی
 كلن وك شبو هدنقرش كنەبظرقو ] ۳

 یعالقوا رقو ندم «بولوا هبحاان ر عقاو هدهفاسم

 كناوذ نتعب ندمالسآ رهاشمو یتغیدلوا قو

 .رودیا رکذ یوج توقاب یغیدنلو طقسم

 نع « بولوا ندنسارعش

 رجا ندشنافاضم نو زق لصا یود

 -وا یتاقوا رثکا «یلتلح ر هناتسدنه «نکیا ندنسهبصق

e ی 

` 
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 تافو هد هرک | هدنخ رات ٩۷۵ و «شمریک هدار

 یمهموظنم رب هلیاوتع « فسوو نسح» .ردشعا
 :رددهلج وا تب وش .ردراو یراعشا راسو

 داتفا شتآ چ

 دابرب تفر ماش رتسک اخ

 - وس تم هد ا 0

 هرم نیا نا دو اخ کاپ داد
 « بولوا یسهعرک كرادق دن سری رهاظ كلم

 صوصخم هرلنمداق «هلیعسا « هبدادغب طابر » هد هرهاق

 ینیدلوا شا سیسأت هدنخرات 1۸٤ «هرزوا قلوا

 نکلاب هاقناخ روکذم . ردشلو تربش هلهاقناخ

 نانلوا نیبعت هخش .بویلوا صوصخ هتدابعو رکذ
 یلوا یرادتقا هسیرد هد هعونتم مولع تاسداق

 رلنداق هلاع قوج رب نداسن ربهاشم « هلغنلو طرش

 تالاص بوک هنسبردن «یسرک كروک ذم طابر

 و .یدرلشمریدشبتب راهلاع قوچ كب ندننموم
 سابع تنب همطاف بنیز ما) یسروبعم ا
 و . ردشلو ترهش هلدهزو هک «رد (هدادغبلا

 ههر راس هلرلسداق نانلوا كر ندنرل هحوق هاقناخ

 «بولوا هیرتلاراد رب و ام رب خد نو ناو

 ؛شمقبچ ندنرغیچ یسهیرت لوصا یرلءهرکص قجآ
 .ردشلوا بيس هنبوحم لاح ونو

 -رب رب هدنتلاا هنولسراب كنايناپسا ۳

 هونج «هناعب ندنسهلسلس هنریپ هک هرد ]7
 - ولیک ۱۸۰ «قرهقا یرغوط ه قرش لاعش هدعبو
 هرتم ولبک ۳۲ كنهنوربح «هرکص ندنا رح كلهرتم

 .رولیکود هزکد قا هدف رش

 ۔ ارح یهدنزکد رلهطآ كنانو (10612) | 5

 . ردبیدق سا تكنسهطا (نروتناس) ندنرپ 1
 یرجه نرق یجثوا (یدنفا ینطصم) | ییارت

 را «بولوا ند هنا شا و
 هدهللوس 2 راتصوصخ ایلعو یراعشا فیطا .ردیلیلک

9 
 تا

 | رکسعبضاق یدنفا یقاب ریش عاش .ردراو یتراهم

 : ردندهلج وا عرات وش ییدلیوس ۰ هدنغیدلوا
 بیغ فتاه كلا كرد یدید یبارت یا 5

 قاب تلود وبو نع وب اکس نوسلوا قاب

 یند عاش رب رگید یللینومطسف هلص اخ و س

 هلسب ردو ظعو «بواشاب هدرلنامز وا هنن هک دراو

 وا تم وش .ردهاریب یراعشا .ردشلوا لوغشم

 : ردند هلج

 ۱ ر ٽ ۱۳

 كنا د نیقابص همرب و لکوک هد دنعشیر

 سوه هراکتس خوش لوا ردییاچ ره ها

(Trapani) | ۱۸۰ كن ومرلاب هدایلحس  
 مکتتسم یکی تلایا هدنبرغ هرتمولیک ] ۰ ۱ E یابار

 «یناعل مالغاص «یسلاها ۳۳ ۰۰۰ «بولوا ربش رب

 لبف «یتراجم كلشیا «یسهنا لزوک «یتحر لزوک
 یسهه)ا نسح «یتالوصم روپشم قلعتم هناجمو یشید

 «یسهارخ دبعم ۳ یکسا صوصخح هه ره ز نانلوا عز

 لزوکو یرارتسانم ددعتم «یسیدادعا تتکم یلخاد

 هدنبرغكنتلی وم رپ یلیا یار س .ردراو بارش
 .ردهرتمولیک ۰۰ یکاو ۸۰ یو «بولوا عقاو

 . ردراو یبلاها ۲

 ديما (Mont 0 Table) ۱ یناط 3 7

 یورپ ديما سفو هدننورپ ب
 هاغل وا زود یسوا «بولوا عاط جت هدنن ونح كنب رپش

 .ردراویعافترا هرتمس ۳ .ردشفلوا همس هلیساوب

 عون 7 روبشم هلا (ییارش هسناتسن وق) هدن رلکنا

 .رونلوا لاعا بارش لزوک
 بونح كنابلاست (Trachine) ( هتخار

 «بولواعدق ربث رب هدنع قرش ]) +

 ۰ بم م

 یدرکم كتلود كچوک رب هلبسا (اینیخارت ) قلهرآ رب |
 .یدیا

r ۳ | EN 

 .«یطرا تعارز» یه

 لونان یقلم .بولوا ندنسهیونح تالاا كنايلاتبا

 .ردعقاوهدنسهطخ هیناپماقو هدنس رغ لاعش كنغللارق

 قرش «ویاس ندنتهح قرش لاش .هحوربآ الاش

 یلوباو هروبرتیچ وناپیچرب ًابونح «هرورتلوا وتاپبچ رپ
 ندنتهج یبرغ لاصش .هبزبکد (نریت) ًابرغ «هل راتلای
 یکاو ۱:۰ یو «بولوا دودحم هلبتلابا امور یخد

 ی.رکرم .ردیشک ۱٩۷ ۵۰۰ یسلاهاو هرتمولیک ٥

 دارا .رد (هتناغ) یسهلکسا یمرب .بولوا (هترزاف)

 هلا هعونتم تابوبح بولوا تبنم كبو زود یی
 هراسو دوط «نوتیز «موزوا .ریونک «نتک

 .ردراو ینالوصح

Tras-os-Mon- ( 2 E 

 ءاروام» نعي tes) ۱ سوم سوا سار

 رب عقاو هدنسهشوک قرش لاش لزب .« لابجلا
 اناپسا ندننهح قرش لاعشو الاعش .بولوا یلاا

 (وبنیماورود ارتنا) یخد ًابغ «(اریپ) ًابونج ؛هیدودح



 رب ۱۳۲ أ ر ث
 ۱۱ ۱۱۷ یسهبعطس ةخاسم «بولوادودح هرات
 یک یم .ردبشک ۲ ٩۷ یسیلاهاو هرتمولیک برم

 هل رلعسا (لائر الیو)و هسناغارب «بولوا (ةشناغار)

 روپشم هلا هعونتم تابوبح .ردعسقنم هغاعنس ییا
 .ردراو یرلرتساو ترا لزوکو یارش

 تیروهچهنت آ (1۳۲۵5۲۲۲۱۵) ۱

 راه رونما سده ویساز
 ا ا لسوکح را
 ایک ارت .ردیرب كرانالوا ببس هکمتا بلج ندیفن
 ندنفرط رابلهتراپسا .یدیشعا طبض یخد ینلحاوس

 هیدن « هدقدنلوا سیسأت یتموکح رازوتوا هدهشتآ

 دالیلالبق «بولوا یسر كرابلهنتآ ندا ترجه

 ؛هداعای روهچ ‹ هل د وع هننطو السم هدنخ رات ۶:۰.

 :شعا قافنا دقع هلرلبلاه یشراق هرلبل هترابساو

 یهینانو تاکلعسم یهدنلحاوس یلوطانآ هللا ایک ارتو

 .ردشهوالتقهدنخرات ۲۹۰ .نکریشبلاچ هکعا طبض

Eهبش نافلاب (1۳۵66) یکارت دّوخا |  

 بول واندنسهمدق كلاع یسهررح ) «

 ادتا .یدیا ترابع ندنعسق قرش بونح كیهعطق و

 ناقلاب هدعب «بولوا دتع ردق ههنوط یسهبلاعش دودح

 كونو یلابح ؛هلسلس

 شل دیا هیعست (ایسم) ربارب هلیتهح هیبرص یخدرب یهدنلاعش
 و لنادرادو روفسو ًابونح «هلزیکدهرق ًاقرمش .یدبا

 اینودکام یخدابرغ «هلبرازبکد رلهطآ و هرعرمو یرازاغ
 ید یدودح نالوا هلا انودک ام .یدیا دودح هللا

 (وص هرق ینعی) هنمورتسا هاک «بویلوا نیعم ید

 ؛ششزا رابتعا دودح هابک ارت

 هدننامز ردنکساو بیلف صوصخا ىلعو ؛شالوا

 «قرهشوا قاحلا هاینودک ام یسع ےسق كنابک ارت

 .هطخ یار هدلاح ره .یدبا شوا ریقضت یار
 -اتع تلابا یلیا مور قرش ها بتالو هنردا ییدعش ی

 ید یقوم كداعسرد «بولوا ترابع ندنسهژ

 (عیسالپ) یسهعدق “لاها .رد دودعم ند هطخ و

 رو هدایرلیاو ایئودک ام ندفرط رب «بولوا ندنماوقا

 نک اس هدنس هیرع راطقا كنيلوطان آ ید ندفرط

 تبارقو تابسانم هللا هیجالپ ماوقا راس نانلو
 قلنامرواو قلغاط یرلتکلع .یدیا راو یرلهیسنح

 .اسح «بونلوا دع یشحو یرلیدنک «هلیبسح قلوا

 قلناب وچ یرلتشیعم رادم .رلیدا روېشم هل رلتر

 كنم ود امور :بوک ۱ 4

 -  راشاب هبا اخیو وآو هلبلوصح كنبرلیروس «بولوا
 * شعا م دقت هرلینانوب هدتبندم قیرط اذه عم .یدرل

 | -ومو رعش رلبنانون هکنوچ ؛رویلیشالک | یرلقدلوا
 ا هداک ار لوا لا كراش صعب: راسو قيس
 ۴ راس یرادافتعا .رایدا دقتعم هنغیدلوا شعا
 | كوي لا «بولوا لئاع هنبراداقتعا كراينانوبو كرلجس

 (ونیئوق) هللا (سیدنب) نالوا هبانک ندر یرلدوبعم
 ۳ راو ید یراهلا برح رب هلبسا ( زاباس) .یدیا
 - وآ ان ندنفرط رلیاتو هدنلحاوس كنابک ارت .یدبا

 | هک «یدبا زاو راهلکتساو راهبصق قوج رب شم
 «یدبا ندتارصعتسم كنهیناو تاموکح یرلضعب

 ۴ هینف کار .یدروللوا هرادا القتسم هدیراصعبو

 ول . یدیا میقنم هراهطخ كچوک قو رب یس
 ی ههلقتسم لئابق قوج رب هدرلنامز یکسا هعطق

 ۱ ؛شلوا عبا هرلبناربا لوا نرق شب نددالیم «بولوا

 روهظ رارادمکح كچوک قوچ رب عبات هنتلود نارباو
 اینودک ام ایک ارت هدننامز لردنکساو بیلف .یدبا شع |

 ناو دلردتکسا بوک هنکح یلابا ر ٍكننلود

 «شعا تباصا هنسهصح ك (سوخایسل) «هركص

 ۱ یرادمکح ایکارت لوا هنتس ۳۰۷ نددالیم موقمو
 -ایسل هدنخرا ۲۷۲ هدعب .یدا شلآ یتاونع

 | هد ۲۸۱ و «هنیلا تل سوقفلس نالوا یلاع كتسوخ

 قلهرآ ربو ؛ شمک هنطبنم ك (سونوارک سویلطب)
 شقلوا هرادا ندنفرط رارادمکح قاط رب لقتسم
 ای ا هدنشرات 6٩ كالم هددسا

 :یدیشمرک هننروص لابا رب

 یملروطاربعا و عبطلاب هدنماسقنا كنلود امور

  ههسیاقگ هیلع تلود هدعبو «شعشود هنسهصح
 -وآ كورتم ا (ایکارل) یر ندبتقو وا .ردشمکآ

 لیکشت یتسبقرش مسق تكنس هعطق یلیا مور بول
 نالوا شا برقت هنلحاوس یرب ندیکسا .ردهدکعا

 قرش هدشنامز ككرلت ویو رابلامور نلک هدعب هلرلینانوب
 هعدق لاها كنابک ارت راوالسا و راراغلب نک ندیم
 یسیلاها ییدعش .ردرلسشع| هلازاو احا یتسهیلصاو
 .ردبکیم ندهراسو مور "اف كر

Tralli) ۱ 1"ایدیل كنملوطانا ( 5,  

 ۳ ندراریش یسهیدبق .هطح
 .یدیا عقاو هدنیرق یربن (سردنم یتعی ) ردنایم
 ىليلارت) .ردفورعم هليمان (یراصخ ناطلس) موبلا
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 و .تآ

 قطو كروہشم بیبط رب قورعم هلیسا (ردناسکلآ
 ِ .یدیآ

 (رتسنوم) كنهدنالرا ( T26 ) | ها
 هدنرزوا یربن ( هيل )و هدنسهطخ ] ۰

 ندنبصنم نالوا هدنلحاس یسالطا رک رب و قرهلوآ
 (یرک) ؛بولوا هبصق رب عقاو هدیراقو هرتمولیک ۲

 .ردراو یسلاحا ۱۲ ٩۰۰ .ردی رک كنتلایا

 ندنوبعسط ریهاشم 0 ات
 شک و هد ۱۷۰۰ تولوا ب ر

 هب یعببط جرات .ردشعا تاقو هدهونح هد ۱۷۸ و

 هنایفشک مناط رب هدنف ویو «شمزاب رثا جاق رپ قلعتم
 .ردشلوا قفوم

 كنعدق اا و : ا

 ندنرارادرسو قوطن روبشم كا ل ©
 .ردشماشاب لوا هنس ۰۰ نددالیم «بولوا

 تالاا كنابلاتبا (1eranە)
 ڭا وا ا

 هرتمولک ۰

 لو شعب «یسلاها ۰
 رب کسا .ردراو یر اهناخغابدو ی رلهقى راف تاجوسنم

 روصمو لوس یلیخ هدننامز رلیلامور «بولوا هبصق

 .یدبآ

 -وام » ییعب (Transbaikal) ۱ ناهار

 كنااربس قرش .« لاقاب ءار ۰

 كنلوکلاقاب .بولوا یرب كتابا جوا یقبدلوا ےسقنم
 كنتلایا (رومآ )و هدنلاعش كنیدودح نيچ «هدنقرمش
 ۱۲۳ ۵۹5 یسهیعطس هحاسم .ردعقاو هذ

 .ردراویسلاها ٩۰۹ ۰۳۳ «بولوا هرتمولیک عبره

 (هتخاک) یرک .ردیا قش قلا و یربن روسمآ
 هتیچو كسیکنیلس «كسنیچرت ؛بولوا یسهبصق
 .ردراو یخد یهبصق چوا رکید هلل رلیسا ۱

(Transkaspien) AEییعب  

 هیسوزو ۰٤ رر اروا ۱

 لارآ ینعب) یزیکد مزراوخ هلبا ررخ رخ نت
 هتلایا ییدلیا لیکشت ندکلاع یهدنسهرا (لوک

 قرش «هلبتلابا لاروا الام تلایا ون .ردسا ییدربو

 ابر «هلناربا ًابونح «هلناتسکرتلقتسمو هلیلوک لاروا
 یسهیعطس ةحاسم بولوا دودحم هلررخ رح ید
 ۲۷۹۰۰۰ یسلاهاو هرتمولیک عبرم ۰

 عماج یرارباب (تروا تسوا) یسیلاعش ےس .ردیشک

 كنيلوا .بولوا هبصق رب یرکم.

 .ردعقاو هدنلاعش

3 
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 ا

۱۹۳۳ 

 ردد تین قنارف نویلم ۱۳ ااا

 «یرد «یغابب «تابوبح هلیئدعم نوتلآ نانلون هلتیلک
 «بولواهرئاسو یفید لیف ؛ییوت یشوقهود «تاناوبح |
 .ردهدنرلهدارقنارف نویام ۲۱۲ یهونس تاجارخا |

 ر ت

 بصنم هررخ رحب هلیتقو یسیونج مق «بولوا
 هسیدیارومج «قرهنلوا قس ندنفرط نوخج نالوا

 بصنم همزراوخ رح روکذم رېن هدلاح ییدعث «هد
 .ردشتا بسک یلاح لوچ یرلاروا «ندنغیدلوا

Transcaucasie 

 « ساقفاق ءاروام ۱ اقفاقسارت

 هدنبونح كنلابج "هلسلس ساقفاق هدایسآ كنتموکح
 .ردیسا ییدربو هرارب یعیدنلو كلام قرهلوا

 -ونح یا ما (۲۳۵2۱5۲۵۵] ۳

N a 
 هل رېن (لاو) «بولوا تیروهج رب لفتسم شغوا

 ییونحیاهرفآ ) .رولوا دتم هدنسهرآ یربن (ووپیل)
qel (République Sud-Africai ê J روج 

 هرتلکناو هلبتلود (ژناروا) ابو نج .ردفورعم یند
 هلیتکلع ولوز ًاقرش «هلبسهطخ (لانن) ندنناکلتسم
 یخد ًابغو الاش «هلیتاکلقسم كيبمازوم كزیکتروو
 هلیکلاع (هناوجم) نالوا هدنسهاج تحس كنهرتلکنا

 عر ۳۰۸ ۲۰۰ یسهیعطس هحاسم .رددودص

 هک ردراو یسلاها 1۹۰ ۰۰۰ .بولوا هرتمولیک

 کلا ندرلنو ۰۰۰  ۱٤١یروصقو یلایوروآ ی

 نالوا یعافترا بیرق هلهرتم ۲۰۰۰ .ردیجزو یلرب
 کلم هونح ندلاعش یلابح *هلسلس (هکربسنک ارد)

 ینیدلوا ید یس للام قرش ؛بودبا یسقت هب هلام ییا
 رلریاب لزوکو «ردیلنالسیم زا یسهلام یبرع «ہدلاح
 یرثکا «بولوا قوجت یسهراج هایم .رویدىا لیکشت
 هنغامریا (ووببل) ندنا لیکشت یدودح یلاعش برع

NDT 
 یساوه .رولیکود هدنب رق كېصنمو هدنحراخ لدودح

 قلا .ردمالغاص .هدهسدا ترس هد رللع عفر

 ربو سیر رب .ردقاجص یتحو لدتعم هسیا هدنرارپ
 هرادا ندتفرط الکو تّنیه رب هللا نانوعبم سلح

 تکلع .ردیسهبصق (یروتر) یرکم «بونلوا ۷۱
 نویلم ۲۸ ینراصمو 47 یتادراو .رریسقنم هغاینس

 نالواهدنفصت تح كتپروهج .ردهدنراهدار قنارف

 یتورت هج شاب

 هد ۱۸٤۸١ .ردهدقفلوا دید یطخ لو ریمد چاق رب

۱۰۳ 



 ۱۳۶ ۱ ر ت

 ندنفرط رازیلکنا هدتناکلتسم ینورب دیما ر(ریو)
 لاو هدنتح یسایر تكسوروترپ «هدنراقدلوا بولغم
 یرلکدتیا طبض ندنموق (هلبتام ) «یرهبالتآ رہن
 هد ۱۸۵۲ و شا لیشت یتروسهج و هدرارب

 .یدرلشمریدتبناط یخدهنتموکح ینوربدیما ی لاالقتسا
 ‹ هلا هدافتسا ندننایصع هرلیلرب رازیلکنا هد ۷

 ( هد هسراشتسیا قلا هنب رلهاج تح یاوسنارت

 - هثلوا جارخا نداروا ندنفرط راربو هد ۱

 تیروهج و "القتسم لاوسنارت یرب ندنقو وا «قر
 . رد هدقنلوا هرادا هدننروص

 نما Transoxiane) ) | هناسق ۷
۸ 

 -ءاروام كنن وفا رغح - نانو |

 ۔رکید مانو ۳و ۱ ۳

 ناتسراحو ایرتسوآ .(لدرا) هل نا

 هنغللارق ناتسراجم «بولوا یسهطخ لوس رب كنتلود

 د مش بونح یاهنم كنابلاراشم تلود .ردسقمم

 ایونح «هللاتسراجم ًابرغو الاش ؛بولوا هدنسق
 هلا to NY Yé .رددودح هلن ادغب اقرىشو قالفا

 هلا ۱۹ ۵۵ ۳۰ و لاش ضرع ۲ ۲ ۲۳

 هحاسم «بولوا دتع هدنراهرا فرش لوط ۲۶۲ 6"
 - اهاو هرتمولیک عبرم ۵۸ ٩۰۰ ًایرقت یهیعطس

 نامور هبلصا ؛یلاها .رد شک ۰ ۰۶

 هدرلن و تیرثک | «بولوا بوسنم نر اوا

 واتسو السا نالآ !راع زادقم ل دا

 بونج یلابج "هلسلس تاپراق .رونلو ید راسنح
 یدودح كنااولسنارت ندنرلتهح یلاعش قرش و

 هقلح میراب رب هدنفارطا كنهطخ و ؛بودیا لیکشت

 قوج ر , ید هسنجا كتکلع ار هلکعا لیکشت

 بت بولوا قلغاط ید یضارا «هاغعازوا رللوق

E E EE 

 .رددوحوم بل ضعب مویل را میسج نال
 ام یرلکویب لا «بوقآ راپنا قوچ رب ندراغاط و

 نیشیق یماوه .ردیرارب هتولاو سوماس «سور
 هدنرلرب قچلآ نزا «هدلاح یغیدلوا قوئوص كب

 تبنم كب ىغارپوط . ردلوحتلا عیرسو قاصص قوج

 لاطب یرلرپ قوچ رب « بویمهنلشیا قح « هد هسیا

 یالو ؛هبزآ ؛یادغب رادقم یلبخ اذه عم .روبلاق

 ۱ ر ث

  «ریونک « ننڪ ؛نوقوت هلابوبح راس و رصم
 | كرلهزبس و هویمو «سناتب « یلوا یخبرش «نارفص
 ۲ بولوا قوچ یخد یرلغاب .رولوا لصاح یعاونا
 . رتآ نلی ریدشبتب هلتیلک . رافیچ رلبارش روبشم
 -ریغیص «بولوا لشتآو لتوق «هددسیا هثاریغص

 هدتعارز +ردلکد یغاشآ ندرلیک كناتسراجم ید یرل
 ید نو وق یلتیلک .راردا لاعتسا ی رهدنام هدایز لا

 یند یرایرآ .راردیا لقن هلاینامور نیشیق ؛بویلسب
 «دروق ؛ییآ هدرلغاط .راقیچ لاب یلتیلک «بولوا قوچ
 هیشحو تاناویح راسو زوموط «هحارق «كيک یکلیت
 هعداعم .رونلو رقبلاب هدرلربو یعاونا روبط هللا

 ددعتم «بولوا دودعم ندرارب نیکنز كا ایاولپسنارت

 ؛نوشروق «ریمد «ربقاب ؛شموک هلیراندعم نوتلآ
 هزوط «روک «كينسرآ .نویننآ وقنیچ «هوبح
 | یچلآ «یشاط نمرکد رمو رلندعم راسو دروکوک
 . یرلوص ندعم . ردراو یعاونا كراشاط تی یذو
 ؛هددسیا یرک كب زونه یعیانص .ردقوچ ید
 ا هقاش «زب «تاجوسنم هلو .هخوچ
 .هقیرباف ماجو یرلهناخابد هلبراهقبرباف صعب صوصخ
 . ردراو یتالوم ضعب ندهتخ و یرلهناخ ریمد هلبرل
 .ردترابع ندنحارخا كنداعم ییعنص هعلشاب كنيلاها
 -وا هدنرللا راجت ینمراو مور مناط رب نامه یتراجت
 یسلاها . رونلوا ارحا هللا ابنامور هحلشاب بول
 -روبشم هلقلزاونناومهم .بولوا رلمدآ نشو تسردنت
 - ور رب كوب هنب راتفابق یلمو هنیرلتبسنح .رارد
 . رارونلو هدنسوزرآ لالقتسا «بولوا یرلتبط
 تیراثخمو یناماظن صوصحم هندنک كنابناولبسنارت

 اجد یتانوعبم سلجم رب یسوصخ «بولوا
 ۱۰ ؛بولوا یربش (غروبتسوالق) ی کرم .ردراو
 . رریمقنم دغاعتس

 دودعم ندنتکلع (ایچاد) هدعدق نامز اینا ولیسنارت
 كنعدق موق (جاد) اکرتسشم هللا اینامور «بولوا

 طیض یکلع و (نایارت) ندرابلامور . یدبا یتطو
 هداشا واو « لاخدا هنسهرص یالاا امور « بودا

 درلن و ؛هلکعا ناکساو بلخ یلاحا مخاط رب ندایلاتا

 ندننحازتماو طالتخا نالوا هلبفویسلاةبش كرلجاد

 .ردشعتا دلوت یوق حالوا ینعی (نامور) یکیدمش
 یند ایناولپسنارت هدنموجه كنهيلاعش ةيشحو ماوقا

 -راوآو رنو «كراتوغ ربارب هلراتهح وا راس

 یسهرادا



 هدنسیدالیم خیرات ۱۰۰۶ تیا بوک هتبلا كرل
 - او طبع ییابناولیسنارت ناغتسا یر یلارق راجم
 شن یغلنابئسرخ یخد هد هطخ و «هلا قاحلا هناتسر

 كد هنخ را ۱۰۲ ندروک ذم جرات ۱. ردشعا

 دم جرات ؛بولوا دودعم ندناتسراخ ابناولیسنارت

 جاهم «هدنرود ناخ نایلس ناطلس ینوناق نعي هدروک
 ا لب ی  هن رزوا ی رفظم

 هد یرلتلابا راوشمط و هدو «كر

 نانلوا هیعس (  لدرا هلسا یرلکدریو دراراج
 هدا تعواقم هان یان تفر اولا

 هنطبنض نوتبسب كنوب یرارادرس یلئافگو *  شلمب
 تعانق هلدابقنلاو تعاطا كسنرپ «بویمروک موزا

 لاها یسنرپ لدرا ًارابتعا ندتقو وا .یدیا راس ا

 قیدصت ندنفرط یلاع باب «قرهنلوا باغتنا ندنفررط
 . یدرربو رایکریو نيعم هتلود هنیرخو .یدروئلوا
 كرلهنراحت نالو عوقو یشراق هرلنالآ ردق هن ره
 اقفتم هلا هیناثع رکابسع یرلسنرب لدرا هدنرتکا
 اهد یرلنالآ ید هعفد ضعب «هدهسيا رلشع ا تکرح

 «؛ندنراکدتیا ليم هفرط وا هروبجماب .بوروک یلتوق
 لادحو برح نادیم تقو قوج رب تکلع و

 لد هنشیدالمم جرات ۱۷۰۰ هدلاح ره .یدینسچ

 رات «بولوا عبات هبهیناقع هيلع تلود هنس ٤

 یتکلع و یسهدهاعم چ.وولراق نانلوا دقع هاو رک: ام

 نالو عوقو هد ۱۸۶۸ .ردشمرو هنتلود ابرتسوآ

 ؛ شفلوا قالا هناتسراحم اناولیسنارت هدنلالتخا راخ

 ندیروسط قیرفتلاب ندناتسراج هرکص هنس ربو
 نالوا یسهیلصا لاها «هلبا طبر هبارتسوآ هیرغوط

 «هدهسیا شوا قیدصت یراهیسنح قوقح كرلنامور
 -اح هنب راز هلیسهظفاحم تازایتما ضعب هد ۵
 +: .ردششوا قاحا هناتسر

 باب فرط «هدننامز ییعبات 4هبناقع هيلع تلود

 مکح هدایناولپسنارت « هرزوا قلوا قدصم ندیلاع

 یرلنییعتو باخت راتو یسماسا كراسترپ نروس
 رد رز و وا

 تقو وا غ ها

 ۱۵:۰ یا لوپاز ناي
 ۱5۷۰ لوپاز دنومسرجم

 ۱9۹۷۹ یروناب نافتسا یجنرب
 ۱9۸۱ یروناب فوتسیرق
 ۱۰ یروناپ دنومسیچم
 ۱۰۹ یاقچوب نافتسا یمنکیا

 ۱۹۳ یروتاب لایرباغ یجنرب

ESا ر تث \ 16  

 ۱۹۹ ملت, لیرباغ یینکیا
 ۱۹:۸ یچوغار جروج یحنرب

 ۱۹1 یچرغار جروج یینکیا
 ۱۹۹۰ قابآ لاغه یجنرب
 ۱۹۹3۹ قابآ لام یعنکیا

 كناتسدنه Tranquebar) ( | | ا .
SD IE 2 7 

 ایا ( روا ) هدنسقرش لحاس 5

 هدنسیرغ بونج هرتهولیک ۲۲۵ ثكيباردمو هدنن
 رب هدننصنم كنب رب ندرللوق یربن (یرواک) قرهلوا

 قراج لوسو یسلاها ۲۱۰۰۰ «بولوا ربش

 روا هد یربشو رلبلهقراعااد .ردراو

 هرازللکنا هد ۱۸٤١ بولآ نتاص ندنسهحار
 .ردرلشعاص

 هربالق كنايلاتيا ( 10۳01200۲۵ )

 TE ا هو وار
 امدقم «بولوا هبصق رب هدنسه ع لاعش هرتمولیک

 -أن ۱۷۸۳ « نکیا ندرلهبصق لزوک كا كنايلاتبا

 بولوا بارخ ندنرا تکرح نالو ع وقو هدنخز

 كنايلهس -- . ردراو یسلاها ۵۰۰ نکلاب مویلا

 بونح هرتمولیک ٥٥ كنهاتقو هدنتلابا (هتسناتالق)

 ؛بولوا هلکساو هبصق رب هلعا و ید هدنسسغ
 یتراج كلشيا یلبخو یسهعلق ؛یسلاها ۰

 رب هلتسا وب و ید هدنس دطآ هبدراس -- .ردراو

 .ردراو هبصق كچوک
 هدنتلابا (یراب ) كنابلاتبا (1:ه»ذ) ۱

 قر هلوا هدنلحاس یزیکد قیئابرداو

 -وا هبصق رب هدنسع لاعش هرتمولیک ٤٥ كتراب

 عنصم ؛یسهعلق رب یکسا ؛یسلاها ۲ ۰۰۰ بول

 .ردراو یتراج یلیخو یسورتابت 9 رب
 هدنسهطخ ایچالاد كنایرتسوا (1۲۸۷) | ۶

 قرلوا هدنلحاس یزیکد قیاردآ و

 هبصق رب هدنسسع لاعش هرتمولبک ۲۷ كنورتالایسا

 یناماکعتسا شعب و یسلاها ۳۰۰۰ ؛بولوا هلکساو

 .ردراو
 عبات هبهنوط, هدایرتسوآ Traun) ) ۱ ی

 یاهنم كنايريتسا « بولوا رہ
 ۔هقآ یرغوط هیبرغ بونح «هللاعبن هدنسب رع لاعش
 یغاعتس نالوا یمانمهو لوخد هاب رتسوآ سفن «قر

 ها ءدمبو + ندنجا كنلوک (داتسلاه) « هليا تس
 ندکدنبالیکشت یلوک نالوا یان .بوود یرغوط

 هدنسبقرش بونج هرتمولیک " ك (جنل) .هرکص



 ب رد ت ۱۳۹ ا ر ت

 ؛شمه[تدوع هامور «دکدشا نیمأت شدودح كنلود .ردهدنل وط هرتمولبک ۱ ۰ یسارج . رولیکو د 4به وط

 عانتما ندکمریو یلکری و نالوا داتعم هنب رادمکح ایجادو | كياتسدنه (Travancore) ۱ 1 ا 1

 ند۱۰ ٤و هنخرات ۱۰۳ ند ۱۰۱ یشراق اکو هلا | هلسلسطاغو هدنسهطخ رابالم 0
 امدقم «بولوا هبصق رب عقاو هدنسیداو رب كنلابح

 مويلا .یدیا یتخکاپ كغلهجار رب لقتسم هلما و
 اض یقلەحار هروکنوارت بس .ردشعا یلد قوج

 دودح هلیسهلسلس طاغ اقرشو هلناع رح ًایونحو

 ها .ردهرتمولک ۱۰۰ یکاو ۵ یو «بولوا

 تموکح هلیتقو یسارو .ردهدنرهدار نویلم رب یسل
 ندنخرا ۱۸۰۹ «نکیا شعا تمواقم ههیمالسا

 ۔اویرت) یرکم ییدعش .ردشلوا عبات ۵هرتلکنا يرب
 . ردیس بصق (ماردن

nik ۰هنسو هددسوود  

 لاش ا ۱ كی وار
 :بولوا هبصق رب مکعتسم یدرکم اول هدنسش

 -راچ ؛یسهشرش عماوح ددعتم «یسلاها ۰

 یرلهناخایدو یرلهنانتسع قاجب و چا روبشم .یسبش

 «هلغلوا عقاو هدنعاتجا ةطقن كقبرط جاق رب .ردراو

 دروک صوصخایلعو ؛ردراو یتراج كاشیا تب

 یرلهحتابو غاب قوچ هدنراراوح .ردیرکم كنتراجم
 نونلآ هدنبرق .ردراو یسیضارا شفلشیا لزوکو

 كينوارت.-- .رونلو رلهراغم بیرع ضعبو یلدعم

 الغ .هنولها روزورپ «ریز فقو هجا :یغاعتس

 «بولوا بكرم نداضق " هلیرلعا هنمودو چوم

 ینداقرمش «كسره ًابونج «هکپب ًابرغ .هقولانپ ًالامش
 .ارا .ردطاحم هل رلقاعتس قیرووزاو یلارس هنسو
 یریداوو راب تنمو لزوک «ەدەسيا قلغاط یسنص

 یسلاحا .ریشتتب رلتآ لزوک هدقاصت"و .ردراو ید

 لسم ی 4۸ ۲۰۰ «بولوا هدنراهدار ۷ ۰

 .ردایتسرخ یروصقو
 ندنرروطارعا امور (۲:۵زهم) 1

 !اسا هدنشرات ۵۲ كدالیم تولوا

 «هلغلوا ىلغوا كا .یدبا شغوط هداس

 یسهدناموق (نایسایسو) «بولوا رکسع یدیسیدنک
 هدنخرات ٩۱ .هلکعا تیاردو تعاعش زاربا هدننلآ

 اینامرج یغاشآ هدعب بو هنیدنسم قلسولسنوق
 ندنفرطا(اور)و ؛شفلوا بصن هنغلنادناموق كنسودرا
 هدنتافو كنو «قرهنلوا لوبق هنغلدالوا ترخآ

 ندنتهحیسارجم نیر .یدبا شلوا روطاربعا هد ۸

 ۲۶ شنا لیکشت یلابا نالوا ترابع ندابناولیسنارت هللا
 نامور ییدعشو نانلوا هبمست (هنابار ابجاد) «هلغلوا

 ۱۳۳ اق هود نایاکبا كنارپا هبعبو
 «عیس ول كدهنسهوا كهلحدو تارف یتاحوتف .بولوا

 «هدهسیا شتا طب یخد یناتسحروکو ناتسغادو
 دمهلوا قفوم هنطبض *لدنهو ناريا هرزوا یسوزرآ

 هلیعضو تاماظنو نیناوق مناط رب خد ًالخاد .ردشم

 . ؛شمرریدنبایرلیکر یو ؛شلوا قفوم هناحالصا قوچرب
 لاها ندایلاتبا هبایچاد ؛شعا هباج یرفهو مع بابا
 هنرامعم رانآ قوچرب هدامورو شنا ناکساو لقن

 ۱ ۲و غم ؛هوط ي ییدریتک هدوحو
 . هیسج ةا هجن اهدو یرپوک مسج جوا هدنرزوا

 هغمریدصاب یایصع رب كریدورپ .ردشمربدتیا انب
 امور .ردشعا تافو هد( هتنوعلس) هد۱۱۷ «نکر دیک
 | ایتشرخ قا .بونلوا دع یسیالا كنبراروطاربعا

 ۱ .ردشع و هدنالماعم یلتدش یثراق هرلن

(Colonne Trajane (۱  

 ] «ردنوتس كوير هدامور e نایار

 یهدایجاد كنابارت روطاربعا هدنشرات ۱۱ ۲ كدالیم هک

 ۱ کر ندنفرط ریلامور «قرهلوا هنمان یناحونف
 ۲ ,یهیششوا عضو یلکیه كيلاراشم هنتسوا «بونلوا

 هرتم ۶۱ یعافرا بولوا ند مم ضاس نوتس و

 | .ردهرتچنناس ٩۰ هلبا هرتم ۳ یرطقو هرتیتناس ٩۰ هللا

 «شلوا دیدن بوشود یلکیه كنار هلنامز رورم
 , «ندنفیدلوا شمایغوا هراهنخر ضعب ید نوتسو
 ۱3 واو صن دوتش(تنیک.تسکس) هدنخ را ۸

 | .ردشمریدتیا عضو ینلکیه ك (ریپ تنس) ندنویراوح
 هن ردا ا 015 ا

 و 8 0 | سیلو وار
 ؛بولوا هبصقرب یکسا هدنسی رع لحاس كنب رہن رمو
 | عیسوتو ربمعت ایو سیسأت ندنفرط نایارت روطاربعا
 ۱ -روا) موبلا .ردشعوا هیس هلا كىو «قرەنلوا

 | .ردهبصق كچوک رب هليا (دنبرد)و (هوخم
Trebnitz eلایت  

Eو ۲۰ و و  



 تا 0
 بولوا هبصق رب یرکم اضق هدنسیقرمث لاعش هرتم
 .ردراو یرتسانم کسا رو یسلاها ۰

)Terburg) [| ۰ ۰روم سد 2 ) ّ 8( غرور هم كناسالآ  

 هد ۱۱۰۸ «بولوا ندنرلماسر 4

 روبشم ضعب .ردشعا تافو هد ۱۱۸۱و «شوط

 .ردهدکعا نیزت یرلیارسو هزوم اپوروآ یرلسر
 مهد دل وا هعلق ر هدنسه ,-رح هبلقص 3
 یعب و و 7 ی عن / ۰ هل وبر

 .رودیا رکذ یوج توقا ] ۶
Eربن رب هدایلاتبا 6,  

 ندنراغاطنینآ هدنلاعش كنهونح هک رد ل
 یربذهچنچای ‹قرەقا یرغوط هبقرىشلاعش « هلناعبن

 ؛هرکص ندنایرح كلهرتمولیک ۱۰۰ «رورلاب ندنچا
 هنغام را ( و ) هدنتلا هرتمولبک ٤ روک رپش
 .رولیکود

 ناد را
(Trébigne)لراتسوم هدکس ره  

 هدنسبرغ بونح هرتموایک ۶
 یانو هدنسبقرش لاعش هرتمولیک ۱۵ كنهزوغارو

 هبصق رب یرکم اضق هدنرزوا رہن رب كچوک نالوا
 نیر اس .ندراو اعا ۰

 عقاو هدنسهرا یدودح ایجالاد هلا عاط هرق یساضق

 ۲۰۰۰۰ یسلاها .ردناتسکنس یسضارا بولوا

 .ردبکیم ندنابتسرحو مالسا ؛بولوا هدنرلهدار

 0 دق نا هو 6 ۰ 9
 نانلوا معز یرلهیماح هسیفن میانصو نوتفو مولع
 معز یسهیماح كصقر «بولوا یرب كنبرپ زوقط

 رب هدلاو جات رپ ندقاریاو لاد هدنشاب .یدروللوا

 .یدرونلوا رب وصت هدلاح یغیدلوا دوع

 Tertullien, Nt ا
 سوا و د

 هدحاتراق هدنخرات ۱ ۱۰ كدالبم بولوا ندنرلا وشم

 .ردشعا تافو هد۲ هو «شغوط هدسنوتیسا تعب

 نوجسهعفادم «هرکص ندکدتبا لوبق یفلنابتسرخ

 فیلأت هلاسر جاق رب ید یشراق هبورتابنو هرانابتسرخ
 هدنند وع هناش رفآ «بودیا تحایسرب هامور .ردشعا

 تبهذم رب صوصخ .هنیدنک هدعبو :شکچ هندح و

 «بولوا هبصق رب هدیدودح سلدنا ۱ ها

 ندنفرط روصنم ندنکولم شادنا ] ۰

2 

 | یکسا كا كغلنایتسرخ (5

۱۳۷ 

 ربشکی «بولوا یسهبصق
۱ 

 ی
 ؛هافلوا شعا ترجمه یسهیلصا “لاها هدقدنلوا خف
 شلریدتاناکسا هلا هبمالسا لاها ندنف رط هبلاراشم

 نوراه نب رفعح وا) ندابطا ریهاشمو یغیدلوا
 تاقبط یف ءانالا نوبع خندل و یتطو كن (یلاجرت
 (هایحر) هد « نادلبلا مع » .ردروکذم هد « ءابطالا

 . ردظ وحلم یملوا ینیع كنهبصق نالوا ر رح هدنتروص
 (۲:۷0 ولیرقورت) هدنسهطخ (هرودامرتسا) موبلا

 - راو هبصق رب هلیمسا (1110]1:0 ولیحورت) دوخایو
 وب خد یرلکدېد هلاجرت ایو هلسیحرت كرلبرع هک »رد
 .ردیللوا

 | لاجرت
 رب عبا هنغاعتسو تیالو مورضرا ۱ نت

 ندیا نایرح ندنچا ؛بولوا اضق ) < ۰

 هدنتهحیونح برع كمورضرا .رداعسم هليا رہن

 قلتعاس ۱ ندمورضرا یرکم «بولوا عقاو
 اق یسیضارا .ردیسهرق (نوتاخامام) عقاو هدهفاسم
 جد رلغاط قالبج ضعب هدنقارطا «بولوا هووا

 ینالوصحم «بولوا تدنم هعقدل وا یغاروط .ردراو

 .ردنرابع ندرلهزئسو هویم شعب هللا هعونتم تابوبح
 ۲ ۲۰۸ یسلاها .ردقوج ید یرارباچو اعم

 -اسو ینمرا یروصقو لسم یسیلک ےسق بولوا یشک
 اسیلک ۲۵ «دجسصو عماج ۳۰ هداضق نورد .ردهوب

 ددعتم «هسردم ۰ «یتکم ههدشر ۱ «رتسانمو

E16 ناخن ع دام ۱ لقق  
 یربوک شاط ۱ «نهرکد ۱۳۰ یهزاغم و ناکد

 «میلک «یلاخ العا اضق لاها . رد دوحوم هریاسو

 .راردىا لاعا واو باروج «هبکه «هداڪس

 رب هدنغایتس و تیالو مورضرا | | ˆ
 ی هدنبونح كمورضرا هک « ردرپن ۱ ناجر

 ۔اضق نالوا یمانمه یرعوط هبرغ « هلناعبت ندرلغاط
 تالءرتسم ولیک ٩۰ ان رش كرد ندنسه روا تب

 .رولوا بصنم هنیرپن تارف «هرکص ندنایرح
 تعحام هنس هدام « هلاجر 7 ۱ باب 2
 IL ا

 ربشدکب تنسهطخ ایلاست ات ۱ ها
 روپشم او لوس زا هرکص ند

 هنسهدام « نوراه ۷/1 رقعح وا 7

 . هل روپ تعحام

 هدنبع هرتم ولیک ۰
 «قرهلوا هدنقرش هرتم ولبک ۰

 - هووا رب عساو «هدنرزوا كياچ رب عبا هنن رپ ےسوک

 ایرقت كنەبناو



 بار ت ۱۳۹ ا ر ت

 ؛شم همتا ثدوع هامور «دکدشا نیمأت یدودح كتلود , ردهدنل وط هرتمولیک ۱ ۰ یسارح .رولیکو د4 ه وط

 عانتما ندکمریو کریو نالوا داتعم هنب رادمکح ابجادو | كناتسدنه ی هز کوا

 ند۱۰ ٤و هنخرات ۱۰۳ ند ۱۰۱ یشراق اکو با | هلسلسطاغو هدنسهطخ رابالم یا
 امدقم «بولوا هبصق ر عقاو هدنسداو ر كنلابح

 موبلا .یدیا یختباپ كغلهسجار رب لقتسم هلمان وب
 ابرع یملهحار ہروکنوار س .ردشقیا یندت قوچ
 دودح هلسهلسلس طاع اقرىشو هلناع رح ًابونحو

 ها .ردهرتمولک ۱۰۰ یکاو ۰۵ یو «بولوا

 تموکح هلبنقو یسارو . ردهدن رلهدار نویلم رب یسل

 ندنخرات ۱۸۰۹ «نکیا شا تمواقم ههیمالسا

 ۔اویرت) یرکم ییدعش .ردشلوا عبات هبهرتلکنا یرب
 . ردیس هبصق (ماردن

Travnikهیت هل هدست  

 a كس )| كينوار

 ؛بولوا هبصق رب کیت یکم اول دنس
 -راچ ؛یسهفرش عماوح ددعتم «یسلاها ۰

 یرلهناخابدو یرلهناشسع قابو لق روبشم «یسیش
 «هلغلوا عقاو هدنعاقجا ةطقن كقبرط جاق رب .ردراو

 درو صوصخایلعو «ردراو یتراج كاشیا كب

 یرلهحابو غاب قوچ هدنراراوح .ردیدرکم كنتراجت
 نوشلآ هدنبرق .ردراو یسضارا شبا لزوکو

 تينوارب.-- .رونلو رلهراغم بیرع ضعبو یتدعم
 داغ «هنولها ؛روزورب «ریز فقو « هجا : یعاعس

 «بولوا بكرم نداضق 7 هل رسا هنمودو چوم

 ینداقرش «كسره ًابونج «هکپب ًابرغ «هقولاتپ ًالامش
 .ارا .ردطاحم هل راقاعتس قیئرووزاو ییارس هنسو

 یرلیداوو ریاب تبنمو لزوک .هدهسیا قلغاط یسیض
 یسلاحا .ریشتب رلتآ لزوک هدقاح سو .ردراو یخد

 لسم ی ۸ ۲۰۰ (تولوا هدرهدار ۸۰

 .ردنایتسرخ یروصقو
llندنرروطارعا امور (1:۵زد»)  

 امسا هدنخم رات oY هلدالبم .بولوا

 یسدناموق (نایسایسو) .بولوا رکسع یدیمیدنک «هلغلوا یلغوا كنبرکسع رب .یدبا شوط هداین
ETهدنخرات ٩۱ هلکعا تب  
 اح اقا هدعب نو رم یو

 ندنف رط(اورت)و ؛شعلوا بصن هنغلنادناموق كنسودرا
 هدننافو كنو «قرهنلوا لوبق هنغلدالوا ترخآ

 ندننهحیسارح نیر .یدبا شلوا روطاربعا هد ۹۸ ۰

 دارد و تعاعش زاربا

 .اینامور ییدعشو نانلوا همست :abl) ابجاد) «هلغلوا

 ؛شلتا لیکشت یلایا نالوا ترابع ندایناولیسنارت هلا
 رفظم جد یشراق هنتلود نایاکشا كتارا هدعب و

 «عیس و هد هتسهب وا تك هلحدو تارف یتاح ونف «بولوا

 ا £ د یناتسحروکو ناتسغادو

 -امهلوا قفوم هنطبض كدنهو ناريا هرزوا یسوزرآ
 .هلیعصو تاماظنو نیناوق مناط رب د ًالخاد .ردشم

 | ؛شمرریدنبایرلیکر یو «شلوا قفوم هتاحالصا قوچرب
 یلاها ندایلاتبا هایجاد «شعا هاج یرنهو ع بایرا

  هبراعم را آ قوچرب هدامورو ؛شلیا ناکسناو لقن

 یرارب جاتو هلحد ؛هنوط «ېک ییدرینک هدوحو
 چ 2 ها هجن اهدو یرپوک مسح چوا هدیرزوا

 اس .ردشعا تافو هد( هتن ولس) هد ۷ «نکر دیک

 | دیتسرخ ىجا «بونلوا دع یسیا#لا كنیراروطاربعا
,1 

۳ 

۱ 

۲ 

 .ردشغل و هدیالماعم یلتدش یشراق هرلن

 E Trajane ) ینوت نا

 «ردوتس لوسرپ هدامور

 یهدایجاد كنابارت روطاریعا هدنخرات ۱۱ ۲ كدالیم هک

 رکر ندنفرط رلیلامور ؛قرلوا هنمان یناحوتف
 .یدیشغ وا عضو یلکیه كبلاراشم هنتسوا .بونلوا

 هرتم ۶۱ یعافترا .بولوا ند مرم ضایب نوتس و
 .ردهرتعنناس ٩۰ هللا هرتم ۳ یرطقو هرتعنناس ۱۰ هللا

 «شلوا دیدنا بوشود یلکیه كنايارت هلامز روم
 «ندنفیدلوا شمایعوا هرلهنخر ضعب ید نوتسو
 . هنتسواوریمت ینوتس (تنیکتسکبس) هدنخ را ۸

 . .ردشمریدتبا عضو ینلکیح ك (ریپ تنس) ندنویراوح
 تردا ) opens ( سیلو ونایارت

 هدنغایټس جاعا هدد كنسالو

 ؛بولوا هبصقرب کسا هدنسییغ لحاس كنيرین جیرمو
 عیسوتو ریه ابو سیسات ندنفرط نایارت روطاربعا
 | -روا) مویلا ردوا هست هلیسا كنود «قرنلوا

 .ردهبصق كچوک رب هليا (دنبرد)و (هوخم

 -ولبک ۲۵ ك (والسر)و هدنسهطخ 4

 ح ازلیس كنهبسورپ ۳ و

۱ 1 
ْ 



 جد ت

 بولوا هبصق رب یرکم اضق هدنسیق رش لاعش هرتم
 .ردراو یرتسانم یکسا رو یسلاها ۰

(Terbure)) ۰ =روس 2 ) : 0 غرور هم كنانالآ  

 هد ۱۱۰۸ «بولوا ندنرلماسر 4

 روبشم ضعب .ردشعا تافو هد ۱۱۸۱و «شوط

 .ردهدکعا نیزت یترایارسو هزوم ابوروآ یرلسر

 یک 9 در ۱ هلویرت دل | هعلق E هبلغص
 .رودبا رکذ یوج توقای |

(Trébie, Trebbia) | |,ره رب هدابلاتبا  
 ا ا

 ن اش یا هدنلاعش تكيهونح ه رد ۰

 یربذهچنچای ‹قرەقا یرغوط هبقرىشلاعش « هلناعبت
 ؛هرکص ندنایرح كلهرتمولیک ۱۰۰ «رورلاب ندنجا
 هنغامریا ( و ) هدنتلآ هرتمولبک ٤ )رود. نیش

 .رولبکود
 كراتسوم هدکس ره (181€) 1

 هنس غ بونح هرتم واک +A ۱ نیب را

 یانمهو هدنسقرش لاعش هرتمولیک ۱۵ كنهزوغارو
 دبصق رب یرکم اضق هدنرزو وا هل رپ رب كجوک نالوا

 نیر -- .ردراو یسلاها ۰ «بولوا
 عقاو اتم زا وک ایجالاد هلا غاط هرق یساصق

 ۲۰۰۰۰ یسلاها .ردناتسکنس یسضارا بولوا

 .ردبکیم ندنابتسرحو مالسا «بولوا هدنرلهدار

 دة ناب y ا 6۵ ۰

 ) هدن 2 | و

 نانلوا معز یرلهیماح هسیقن عیانصو نونفو مولع

 معز یسهیماح كصقر «بولوا یرب كنرب زوقط

 رب هدنلاو جات رپ ندقاریاو لاد هدنشاب .یدروئلوا

 .یدرونلوا رب

Tertullien, Tertullia-) 

 وصت هدلاح یتیدلوا دوع

 | سوایلور

 هدالبم بولوا ندنرلا وشس

 .ردشعا تاقو هد ۲ ع ۵و «شغوط هدسن ول یکسا ییعب

 نوجسهعفادم «هرکص ندکدتبا لوبق یفلنابتسرخ

Neeهدحات راق هدنخ رات  

 | نانلوادع یضفار هلرلیدوپو ؛شمزاب باتکرب هناغیلب

 . فیلأت هلاسر جاق رب ید یشراق هبورتابنو هرانابتسرخ
 هدنندوع هاقب رفآ «بودیا تحایسرب هامور .ردشما

۱۳ 

 | یکسا كا كغلنايتسرخ (5

 ۱ بهذم رب صوصخ :هنیدنک هدعب و شملکچ هتدحو

 :رتشلتا سنت هدنبرغ هرتم ولیک ۰ ارش بولوا یسهبصق

 «بولوا هبصق رب هدیدودح سلدنا | هلاحرت

 ندنفرط روصنم ندنکولم سلدنا ]

۳ 

 ی
 «هلغلوا شتا ترجه یسهیلصا “لاها هدقدنلوا مت
 شلربدتباناکسا هلا هیمالسا *یلاها ندنفررط هیلاراشم

 نوراه نر رفعح وبا) ندابطا ریهاشمو «ینیدلوا
 تاقبط قف ءانالا نوبع» ینیدنلو یتطو كن (یلاجرت
 (هلبحر) هد « نادلبلا مم » .ردروکذم هد « ءابطالا

 . ردظ وحلم یسلوا ینیع كنهبصق نالوا ررح هدننروص

 (۲:۷10 ولیرقورت) هدنسهطخ (هرودامرتسا) موبلا
 ۔ راو هبصق رب هلیسا (1:0زا1اه ولیحورت) دوخایو

 وب یخد یرلکدپد هلاجرت ایو هلسیجرت كرلبرع هک «رد
 وا

 هنسهدام « نوراه ن وا »
 e ۱ لاجرت

 ۳ عبا هنغاجسو تیالو مورضرا ۱ ناز

 ندا نابرح ندنجما بولوا اضق

 هدنتهحییونح بغ كمورضرا .رداعسم هليا كرب

 قلتعاس ۱ ندمورضرا یرکم «بولوا عقاو
 اق یسیضارا .ردیسهرق (نوتاخامام) عقاو هدهفاسم
 ید رلغاط قالبج ضعب هدنفارطا «بولوا هووا

 یالوصحم «بولوا تدنم هعقدلوا یغاربوط .ردراو

 .ردنرابع ندرلهزئسو هویم شعب هللا هعونتم تابوبح
 ۲ ۲۰۸ یسلاها .ردقوج ید یرلریاچو اعم

 اسو یتمرا یروصقو سم یسلک ےسق بولوا یثک
 اسلک ۳ ۵ .دعص و عماج ۲۲ هداضق نورد .ردهرب

 «یتکم ههدشر ۱ «رتسانمو

 رو نا «ماج ES ۱ « یتاکم ناییص

 یربوک شاط ۱ «نمرکد ۱۳۰ هزاغم و ناکد

 «یلاخ العا اضق لاها . رد دوحوم هریاسو

 .راردبا لاعا هراسو باروج «هبکه «هداعس

 ر هدنغاعسو تبالو مورضرا | ۰ "

 یهدنبونح تمورشرا هک < و ۱ ناجر
 ۔اضق نالوا یمانمه یرعوط هبرع « هللاعن ندرلغاط
 تكلهرتسم ولنک ٩۰ ًاسرقت كرد ندنسهروا كن

 .رولوا بصنم هنیربن تارف «هرکص ندنایرج
 تعحام هنس هدام « هاجر »1 ۱ حر

 .هلروپ

 3 هلاحرت

 ددععم «هسردم \ °

CR aAریشنکی كنسەطخ ایلاست  
 tg لاو لوس زا ۰

 «قرهلوا هدتقرش هرتم ولک ۰
 - هووآ رب عساو «هدنرزوا كياچ ر 8 عبا هنن رپ ےسوک ۱

 سرقت كنەبناو



 نا و بف

 ندنکر هنانو . ردعقاو هدنکتا غاطو هدنرانک كن

 یاثلث « هد هسیدنا راو یسلاها ۱۲۰۰۰ لوا

 مویلا ؛ندنرلکدتبا ترجه یرثک | هدلرلن و ؛بولوا

 i .ردکر کق لوا شمل ازا كب یسلاها رادقم
 نیزا « بولوا بوسنم هنسلح خالوا ی مظعا ےسق

 ۔ وا قوچ اهد یبیلاها نیشبق « ندنراقدقیچ هرل هل

 یراناتسوبو هچگابو غاب هدنفا رطاویسهراج هایم .رول

RAدما قوم  
 ددعتم .ردهجرغآ یساوه نیزاب صوصخ یلع هلبنهج "

 -روط یزاغ نالوا یرلیناب .بولوا یسهشرش عماوج
 هلراغقو یرلقدلوا شا نیبعت كناوذ راس و كب ناخ
 هرادا رلبتککمو هسردم یلبخ رب هللا هروک ذم دیاعم

 نکا هنانو .ردراو ید یسهبرت جاق رب .روئوا

 هلیطخ لوب ریمد رب هسولغ هایشرط ربشکی هرکص

 رببعت (هجلو) هدنراراوحو هدهبصق . ردشمتوا طبر
 نایتخسو رلکلهعشود ندکویو ابع هلرلهلناف ابق روئلوا
 هعونتم تابوبح یلالوصح كنبرلراوح .رونلوا لاعا

 قوج یرلیروس .ردنرابع ندنوتوو قوماپ هلا

 وصح یک یرد «یغایب «یرینب لاوقشق «غاب هلغلوا
 خالوا ی لاها راک | EELS ۱ رد هداز ید ی

 ۔ هدام « ابلاست » نوچغاصس هلاحرت] س .ردندنسنح
 . هلل روب تعحام هنس

 میهاربا ناطلس (ناطاس ا هر

 ناطلس «بولوا ندنرا هجوز كناخ | ۰ 7
 تاربخ هو هلاص .ردرلهدلاو كعبار نا دجم

 هلکغد (عماج یی) هدنکوا نیما «بولوا نوتاخ رب

 فیرمش عماجو یرتا رب عنصم و ےسح نالوا فورعم
 هناک و راع زدم تک طرف

 4ا .ردراو یتاربم هجن اهد هلتاسبۇم یک
 هلک د ( هدلاو مسوک ) یسهدلاو نياق یتساسا ادتبا

 - ابش كنوا «بودیا عضو ناطلس رکی هام هفورعم
 قسفوم هماغا و لاکا هجرت هبحاض هرکبص ندتند
 مسوک الا راشم هدنغیدلوا ناطلس هدلاو .ردشلوا
 كجوک ) هنسیدنک «ندنغیدنلو تایحرب ید هدلاو

 عماج یکی ؛بودیا تافو هد ۱۰۹۶ .یدرلرید (هدلاو
 . رده وفدم هدنسهبر فی رش

 سه ودرت رب سس فا وی
lS (Térédon, Tiridotis)— ۱ 

 هدنب رق یصنم كنارف «بولوا یربش رب مدق كناتسن

 .یدیا عقاو هدرا راوح هرصبو

e س ر ت 

 0 رپ ایاپسا ( 1۵۵0۵ )۱م
 دانشق لوا ندافر هساسدو ههبقس

 ۱۱۰۹۰ كدالیم ی هل

 -او هبیرنه یلهیوغرو یتوق زیکتروب هدنراخیرات
 كندغ وا یص «هنس رزوا ینافو كنو هد ۱۱۱۲ «بور

 هریشمو ؛شمدلشاب هتموکح یارحا هلبتفص یس هیص و

 رب هللا سنوفلآ یمرکس ینکی هدعبو هلبا (هقاروا) یس
 هسنوغلآ یغوا هد ۱۱۲۸و ؛شعا هراحتقو قوچ

 ناجا ید هلکن و « ندنکیدقسیا كا تموکح میلست

 اقلا هنادنز ؛بولوا ریساو بولغمو ,؛شعشیریک هدر

 ۱ . ردشعا تافو هدسح هد ۱۱۳۰ .قرهنلوا
  8هت  (5 érèse)هل رلکل وتق  8 eتاب  (St ۲»و ۳

a ۶۱| 

 «شغوط هدن ربش (هلبوآ ) كناناپسا هدنسیدالیم ځرات

 لاک ؛نکیا قحوچ .ردشغا تافو هد ۱9۸۲ و
 یشراق هنمالسا لها سلدنا ربارب هب ردارب ندننصعت
 ندنفرط یر ندنسابرقا « بودیا تع زع هه راح

 کیا ر «بوریک هرثسانم رب هدعب .یدیشفوا هداعا

 «بولوا هبهار تیابن .ه رکص ندقدقیچ رارکت هعفد

 رب یکی هلیحالصاو لیدعت كقرط یعیدنلو بونم

 قوچ رب هدصقم وو ؟؛شعشربک هنیداجما قیرط
 .ردشمزاب ید رلباتک ماطر «بوریدتیا انب رارتسانم

 ېس رش يعط
 كلوا نرشت یسطرو .رددودعم ندننابدا یلاسل

 .رونلوا ارحا هدن ۵

 - اتسراحج (306۳۵۰۱۸7۱0۲0۱) )
 ةا ( لب ]

 بونح هرتمولیک :۲ كنيسرردو هدنغاعنس (نیسرد)
 ربش رب هدنراوج یلوک (شیتلاب) قرهلوا هدنسببغ
 ۰ یسیدادسعا بتکم ‹ یسلاها ۵۷۰۰۰ .بولوا

 - هناخابدو هناخ ایوب و یراهقب رباف باق قابآو هخوچ

 | لوونایزرت

 .ردراو یر

 ات بال كالو ساوبس
 ( قیدال) E هدنع

 برع « هاحورخ ندلوک رب عقاو هدنقرش كنسهبصق

 ناق سرت

 هیلونح قرش تیابنو هونج برع هدعب . هبیلاعش
 ًابرقت كرهدبا لیکشت هقلح ےن رب و «نابرح یرعوط

 هدن ریش اما ؛هرکص ندارح كلهرتم ولبک ۷۰

 . ۱۵۱ 6 بولواندنرلهزب نعروپشم

 لویایسا یراعشا « بولوا ید

 ۰ هدنسهاتسم وق 6



 غد ت

 هنس راح شم
 دس
 قواقلاط .قچلآ ندرلناتو ندا e ی

 هدفاصوا ندلیبق و ی مس «بولوا مدآ رب

 .ردشمک هن

Terceireرح ( ۳۳ هدیسالطآ طبح  
 تک بلوک زکترو بولوا

 لکیم ناس .ردندنریارج (روسآ ) ناو هدنق مصت

 ۳۹ هلا یلاعشضیع A < «هدنلامخ كنه

 یسهرناد طيح «بولوا عقاو هدير لوط 0

 عبر 0۹۰ N هرم ولک ۰

 - راو یسیلاا ۶۰ ۰۰.۰  هدلاح ییدلوا هرتم ولبک

 كنیاغس یلحاوس .ردیسهبصق (هرغنآ ) یدرکم .رد

 هلیسا (لیزارب) .ردقوچ یرل هدیرتسا هلبسهغابمولپق
 .ردراو یغاط رب ترابع نداکرب شموس
 .ردراو یتراجت یلبخ هللا ایلیزارب «بولوا تبنم

 ندنوبسل هدنناصع كلكم قود هدنځ راز ۱ ۸ ۹

 یارحاو تماقا هدهطآ ون هنس ترد (ابرامانود) ناجا

 ندنفرط ورد نود یردب .هرکص ندکدتیا تموکح
 .یدشش وا هداعا هنت |

 (شیشرت دوخاب ثیشیرط ینرعمو) ۱ و
 وک رب هدنبرق رواشین هدناسارخ ا ا 7

 .ردبنطو كنارعش ضعب .بولوا هبصق كچ

 5 .ردع نلیربو هنیریش ا

 [ .هلیرویب تعجارم یخد ههفنآ
 را[ بولوا هرق رب هدناروح ) +

 صوصخ یلع و و 94
 روبشم هلرلهارح كنعدق دبعم رب صوصحم هه رهز
 .روبدبا نایب یوج توقا یغیدلوا

 - هلبیلس  هنایلوح بلآ n ترا
 كناب رتسوآ ؛بولوا یغاط ر كنس ۱

 . ردعقاو هدنتلابا (خاسال)

 .ردراو

 یسضا را

 یعاشرا هرتم ۳۹۸

 -رکب هدابنامور و 3 1

 تج N ن !وغرت ِِ

 اها ۰ ؛بولوا هبصق رب یرکم اضق هدنسب

 كن راهدوووو قالفا كدهنخرا ۱ ۸ .ردراویسل

 .یدبآ یرقم

eهدنغاعس تا كن الو  
 ۶ نفس " 7 ۲ یو ۱ 3

 هبصق كجوک ر یدرکم اضق !وغرب
۲: 
۳ 

۳ 

 ۱ زکدو یقیلاب هدنزکد « بولوا دعاسم ريغ هشرش

 كر ت ۱۳۹

 ۲۰۰۰ و معقاو هدنتهج یلاعش قرش كکيا «بولوا
 الاش یساضق هنشی وغرب س .ردعماج ینیلاها ردق

 ندنتهج ییرغ بونح «هنارب ًابرغ مایغاصتس رازابیکی
 «بولوا طاح هلراضق هجورتم یند ًاقرش .كيا

 «بولوا قلشاط یسضارا .ردعماج ییهرق ۲

 -وا قوچ یآاناوبحو یرلاعرم «هدهسیا زا یریاخذ
 جارخا یتالوصحم مانغا راسو رينو غاب یلیخ «بول
 هتسارک رادقم یلیخ یخد 0 «یک یغیدنلوا

 هدنرل هدار یک ۲۵ ۰۰۰ یبیلاها . روئلوا مطق
 .رداینسرخ یروصقو مالسا یسلک مسق

 نورد .راردماکتم هلبرلناسل قانشو و و لاها
 ٦ «ناکدو هزاغم ۰ «فیرمش عماج ٦ هداضق

 یساوه .رددوحوم اسلک ۱ ؛بتکم

 .ردبلتدشو یلکروس یراشبق «بولوا
 .اصفو قاحصس هلاتح ( Derkos ( هه

 هرتمولبک 4۲ كنداعسردو هدنس وه رز

 لحاس كلوک نالوا یمانمه قرهلوا هدنسس رغ لاعش

 سوفر سس . رد هرق رب یرکم هیحان هدنسونح
 هرق و هدنتهج قرش لاعش كنسانعق هج لاتچ یس هبحان
 بس .ردنکم ندهبرق ۱٩ ؛بولوا هدنلحاس زیکد

 بولوا عقاو هدنب رق یلحاس زیکد هرق یلوک سوقرت
 یهایم "هلصفو «ردیا ذخا وص كنبربن هجئارتسا
 هزبکد هرق ندزاغوب رب رونلوا ربیعت زاغوب یال
 هدنفرط ره ؛بولوا مظتنم رغ یلکش .رولیکود

 ریمد ندنب وص كلوک و .ردراو یرلرفروک متاط رپ

 وص هلوباتسا اریخا هایسهطساو رلهنبکام و رلیرو

 .ردشهوا ارحاو قوس
 روہشمكاو وب كا كنايسآ (10۲68) ۱ بت

 دودعم ندهناروت ما .بولوا ندنعا

 هدنراطقا یلاعش یایسآ .ردوسنم هیلوغم قرعو

 هیاروت ما راس هحهیدب لاوحا و هحایس «هلغفلوب

 هنبرلمدآ رلتهج وا راسو نوباجو تاو نيچ ربارب هللا
 یلئاشلاو یسیکسا كا كنهیناروت ما رلکرت .راردپیاشم

 نایلوا كرت هدتقیقح هلرللوغم .بولوا یسلتربشو
le 2هلکمریو ىنما كرت  

 كماوقا ضعب نالوا كرت لصا هدلاحوب .رارديا رخفت

 .ارغ یرلتا دع تراقح رب «بوبتا لوق یعسا و
 عقاو هدنسهرآ نیچآ هل ایربیس لوا لا رلکرت .ردندُت

 ؛بونلو نکاس هدنرلتهج یسهلسلس (یغاط نوتلآ )

 3 «بولوا

 ۶ء

 قووص كي



۱۹ ٤ 

 «قرهلياب یرغوط هرغو بونح هلاعفد نداروا
 تاحوض یارحا هدنکلع نلنید ناتسکرت موبلاو :هدنیچ
 ید هدتنلاعش یاپننم كنابربس .یدرلشعا راغلباو

 نالوا یرلهیناسلو هبسنح تابسانم قوچ كب هلرلکرت

 بو بوتو ماوتفا نسب يک ل( ا
 هدرلاروا «كرهبلبرلبا یرعوط هلاعش ندنغاط نوثلآ

 ر یرااسشتم والا درر دوو لكا
 بولوایرلیداو (یسکی)و (انن)و یلحاوس یلاعش دمحم
 .ردلټځ یرللوا شمقمچ یرغوط هبونح هدعب «هد
 نالوا هداز یئدورب ابو ترارح اّعاد هرلناسنا یتح

 ك ر ت

 . یرلترجه هرلرب تبنم اهدو هبهلدضعم ےلاقا ندهلقا

 یتکیا ؛هسریلبقاب هنغیدلوا ندنناباجا یعیبط قوس
 طبض كخرات هدلاح ره .ردسرق اهد هلقع لاقحا

 نوح «رلکرت هدبرابفسا لا هلرانامز ییدلیهدیا

 هدنتسل اعش قرش كمزراوخ رح هدنلاش نوخسو

 رکید «بونلو هدنراتهح ییرغ لاعش كناطخو نیچو

 نالوا بکر م ندراراجمو راغلبو [ونیف ندهیناروت ماوقا

 «قرش یسنح زوقنوتو وجمام «برغ یسنح لاروا
 .یدروینل وهدنرلتهح قرش بونح یند یسنح لوغم
 رکص هدرلتقوواو هرلیناریا ندهیاروت ماوقا هلهحو و

 رلکرت یرانانلو بیرق لا هیبرغ یایسآ نالوا تیئدم
 ناریا ؛بودیا تربش بسک ندرلتقووا رلنوب «هلغلوا
 داح نالوا هلرلکرت كرابناریا یریطاساو حران كعدق

 ؛یک یفیدلوا نوعشم هائالیصفت یرلتابسانمو تایر

 یان كرلکر ید هدندنع لیارسا ی هرایانوب کسا
 سواتیکرت كتودوره نیخرولا وا .یدبا لکد لوهح

 102027-) همراغوت كنهناربع بتکو (128۱۱۵09)

 ینیدلوا ترابع ندرلکرت كموق یرلکدتبا هبسن 38

 یخد رد ک و هم ول ا هلا هدیدع نارق

 .رویلیروک یر قدلوا قرحو طلغ ندنسا « كرت »

 رب نالوا رتاوتمو لوقنم كنارتالا نیب یرب ندیکسا

MY 
 «بولوا ناخهرق نب ناخ زوغوا یساب كنتلود كرت
 لوق نيد ر یکی «هلکرت یند كندادنحا تاذ و

 تیابن ؛بودیا هبراحم تقو یلیخ هبردارب «ندنکیدتیا
 لغواشلآ هدننافو تلود ییدتبا سیسأتو ؛شلک بلا
 «ناخ نوک :یلغوا لاو .یدیا شقلوا مسسش هدنس

 کدو ناخ عاط «ناخ لوک «ناخ زدلب «ناخ یا

 بقلم هلیبقل (قوا جوا) «بولوا نو رعم هلل رلسا ناخ

 | عماوح قوچرب یسوم یلغوا كنوبو ؛شمریذتبا لوبق ۱
 نالوا یتلخو ؛شا ات سرادمو دحاسمو هشرش |

 «هلبا كلام عیسوت یرغوط هقرش ناخ ارغب یسهصمع |

 ١ نالوا هبمدلسا تفالخ کر یاوقا ناکرتو كرت
 تعاصشو تراسح «قرهالشاب هکعا ددرت هدادغب |

 5 و

 رکید نانلوا بیقلت ( قوا زو )و قرش یچوا كليا
 ردرد كلنرب رهو ؛شعشلرپ هدنتهج برع یچوا

 ۴ لئابف ۲4 ینوروت ۲4 كناخ زوغوا «بولوا یلغوا
 هدكب هتاللصفت و .یدرلشلوا یراسر كنه يکرت

 هدرلکرت هدلاح ره «هدهس زام هلبقاب هل رظن تو

 مخاطر «بولک رادمکحرپ كوي هلبسا (ناخ زوغوا)
 شتا سینسأت تلود ربو عضو تاماظنو نیناوق

 ۳ نم تفاب یتموق كرت نیباسن .رویلیشالک آ یغیدلوا
 ا كمدآ رب هرزرسا (كرب) ندندالوا كلحو

 جرا كنودیرف هسیا رلینارا .رارویدیا دع شمثیج
 ۴ یسالعا دج كرلکرت ینعی ترلیناروت ه(روت) ندنغوا
 :ناریدلوط یبهمانبش یلاوحا لیصفت .رارویقاب هاب رظن
 ندنرارادمح لوس لا كركر د (بایسارفا)
 ۱ .رددودعم

 ۱ «بولوا منم هب هبعش کا یر ا رلکر

 | برغو (روغیوا) رلنانلوب هدنتهج قرش كناتسکرت

 .یدروئلواقی رفت هلیعسا ناکرت ابو رت ید رایکهدنتهج
 كل رلکرت یرلناسل «بولوا ندم اهد راروغیوا ادتا
 ا ااو ىد یندا ناسل
 هراف رط وا هدعب .یدبا راو ید یرلباتک لح هلا

 | لوبق هرللوغم «رابهار یروطسن اط رب ندیک

 ۴ دوخام ند هجنایرس خدا هراروغیوا «ېک یرلکدریدتیا
 و هکر كدهمالسا روهظ هک ىد راشم رکوا طخ رب

 ۳ هجرت ضعب شازاب هلا طخ وو ؛یدریلیزاب هلا طخ
 هنس ۲۵۰ ندهوس ترجح .رددوحوم موبلا ران اتک

 ۶ ناکرت نالوا یوم یعیدلوا ندنلسن ناخ غاط هرکص
 ۵۲ ۱ لوق اا ند نات رولاش ندنرارادیح
 ۱۳ ۱ تم ار كنمزق .یرفلآ نیما (ناح

  طبض ندرلیناماس ییاراخو عف ید یبراتهح رفشاک
 زونه رصن ېا نب ناخ دجا ندنرافلخ .یدیا شابا
 < هلبا کا مر تا ند یخد یرلکرت شمهعا ادتها

 هدر رعوا .رن شللا میعت هدننب كارتا یالسا

 تمدخ كرلنوب هیسابع یافلخ «هلببسح یرلهرطف
 . هلکلرکسع رلکرت هلکعتا جایتحا ضرع هني ره رکسع



 و

 ؟شمالشاب هکمک جوف جوف یرعوط هماشو قاره "
 ناب رذآ نانلو هدنرزوا یرللو صوصخا ىلعو

 وبشا .یدبا شلوط هارلناکرت یرلتهح مورضراو
 ذوفن بسک اردن یسارماو اسؤر كنبرارکسع كرت
 قلارمالا ربماو قلرادرس هرخالب كرهدا توقو

 نوتب هلهجو وب .یدراشلا هنیرللا یموکح روما هللا
 كلام هرادتقاو ذوفت رب كوي رلکرت هدهیمالسا كلام

 یرلهرکص اهدو رایونزغو رلبقوچلسو هبوب لآ «بولوا
 هک « ردشعشیتب رلنلود ېحاص تکو شو توطس یک انا

 كلام هدیعو قرش لدهنوک نوک و ندرلتقو وا

 .ردرلشعا هاجو هرادا یهیمالسا ماوقاو

 یرلناسل هرکص ندکدتیا لوبق یعالسا نید رلکرت
 هدنسهکرت قرش :بوالشاب هغمزاب هلبا یبرع طخ

 ؛ شلک هدونعنو تادا هلیخ هیات سل روت
 هدرلنامزوا قش .یدیا ۳ دا و ا رعش خاطربو

 یایسآ ؛یک یغیدلوا برع ناسل یناسل نق مالسالانب |
 ؛هلغلوا یسراف هعلشا ید دا ناسل هدنتهح یطسو

 زی بسک هدیسراف ناسل یسارعشو ابدا كرت رثکآ
 .یدرلزغر و تیمها ردقوا هت رلناسل یدنک «بودا

 ناف یبیسراف یرلنلود كر ندبا لکشت هدناریا

 ندا سست هدمور نکلا ؛بودیا داخ نداو یک

 ؛شفوا ذاخنا یسر ناسل هکرت هدننلود رایقوچلس .
 و هرکص E كنەباغع تلود صوصخف ایلعو

 بوالشاب هکعا قرت بسک هنوک ندنوک ناسل
 نایلسو یاس ناطلسو ینا ناخ دمع ناطلس خفلاوبا

 رتو «شلزا لساح ةا تادا ر ل

 ندتقووا .یدا شالا روهظ ارعشو ابدا قوچ
 مکح فقول رود رب هحیناقع تایدا كد« رلنامز

 تباہ .هدهسیا شمهلروک تابقرت دن ؛بوروس

 قو رود ر یی نوجا ها تا دا

 قفاوم هینامز تاجایتحا یناثع ناسل « بولیچآ
 ربارب هلکلهداس هنوک ندنوکو ؛شلآ هویشو كنررب
 .ردشمالشاب هكا تلک بسک

 نالوا قشم ندشناسل ناکرت هددح تابقرت و

 نالوا سمهندا لوا لا .بولوا هدا ناسل

 زیکنچ «هسیا یناسل روغیوا ینعی یسهکرت قرش
 شتا قرت یلیخ هدنرارود یرلهلالس كنلروع و ناخ
 هدنلاح لمصو كورتم سايس كنبرلاروا هدعب ؛نکیا
 هنسا كښر ندندالوا لزکنچ «هنرزوا یساق

 ك ر ت ۱۳۹۱

 یایدا لروکذم ناسل نانلوا ریبعت هجاتغچ «هلتبسن

 .ردشمهلروک قرت رب چه .بودیا فقوت نوتبسب
 ینافگ ناسل نل هنلوا هیعسنقرش "یکرتو ییرغ "یکرت

 دعب كرللحو هللامز روم هدنسهرزآ هجاتغچ هللا

 بولوا لصاح قرف قوچ كب هلیتهح یسهفاسم
 كناسل كنرب ةلحو تناسل ییا و هدنوک یکنوکو
 ادعا ندو .زامهلبشالک 1 یراقدلوا ی راهبعش

 قرهلواطلغو نانلو هدنرلتهح نازرقو عرق كنهیسور
 ناسلا نص ود هت دک ید اک اا
 -هرآ هجلناثع هلا هجاتغج هک «ردراو یرلتاییداو
 . ردهدنس

 ههلشا كنة نارو: هنسلا نویاسل یالع

 هناسل ۵ ریز هجورب ینسهبعش كرت نالوا ندنماسقا

 یاغو ۲ « (یاتغچ ینعی) روغیوا ۱ :راروبدیا سقت
 .یرلناسل لتافع ه توقاب 6 غرق ۳ «(راتات یعی)

 .ردقوب "ینایبدا كنبرلناسل توقایو زیغریق ندرلنو
 ؛بولوانیدتم هلمالسا نيد «هدرلهسیا یودب رازهغربق
 - هدنلاح یشحو نامهو تسرب تب نالا هسیا رلثوقا

 هننظ كنويناسلو هنتیاور كنيحايس ضعب قجآ .رد
 لصا» یسنکسا هلا تل راتاسل هل یاس توقات هراوک
 .شع ا هذن یرلع رف كنو یدرد رکید ؛بولوا

 اغوا هلبلاوحا دنراناسل راس ؛یسالع ایوروآ
 «بودبا لغوت یخد هللا هیناروت ٌهنسلا ؛یکیراقدش "

 درکو یریا یربآ هدنقح یربره كراناسلوب كرک
 هدنقح تاپاشمو تابسانم یهدنسهرا كنتسهلج

 هروک هنناقبقحص رنو .ردرلشمزاب رلباتک هناققدم
 هدف رد! نارو راس انک ر نابل

 هبرلناسل لوغم هدهجرد ینکیاو وچامو زوغنوت
 راجو دیوماسو اونیف «بولوا یارقو تباشم
 هکوملاح :ردکشوک اهد .یلابسانم نالوا هل راتاس)
 و .ردهداز یرلشارق هدنرلس یک هرلن و

 - لبآ) تاد نازاب هناققدم او لوا كلا هدصوصخ

 یخد الع راسو (مادآ نایسول) «بولوا (تازومر
 .ردراشمزاب رارثا قوچ رب هلاقیقدن یارحا

 4یلوغم قرع رار هل! هیناروت ماوقا راس رلکرت

 هدرټكلع مویلا یرلایس لصا «ندنرلقدنلوب بوسنم
 یرازوب ؛بولوا هدنروص نمگبدید یسرهچ رانا
 ؛قیصابو یصای یرانورب ؛قیقیچ یرلکیک قانب «شینک

 كچوک یرلشاب ؛هعتاق یرلقادوط ؛كچوک یرلزوک



 لار ت

 ؛زآ كب یرللافص «ترسو هابس یراجاص «قلراوو

 لئام هی راص یرلکنرو هصبق یریو زود یرلقس

 ك رلکرت نانلو هدنکلام هیسورو هدناتسکرت درج

 یبرغ لاعش كناریا قجتآ «بولوا هدایس وب یسهلجج
 هلرلناکرت نانلو نرکاس هدنبونج كساقفاقو هدنراتهج
 یراقدلوهدرارب و ی رایلنافع یه دنلبامورو ی وطاا

 صوصخ ا ىلعو ندکعا جازغماو طالتخا هلبا هی دق*یلاها

 ندنفارفتسا راهراچ بوسنم هراسنج راسو سکرچ
 قح هیفلوا قرف ندیساقفاق قرع «بوشیکد یرلایس
 یرلیلناثعنویعیبط هک .ردینبم هببسو .ردشلک هلاحرب
 ندیبساقفاق قرع هحایسو ندهیناروت ماوقا هجاسل
 رار وپا دع

 تیموع رلکرت «هچناک هنیرلهونعم لاوحاو قالخا ۴
 اذهعمو یلربص ؛ناقشیلاچ «ماح ؛نک اس تیاغ هرزوا
 .ردرلمدا روسح كب

 «هیسور هللا هیناثع تلود رلکرت هدنوک ینوک وب
 ندرانوب «بونلوب هدنتیعباتتح كنیراتلود نیچو ناریا
 یمدهنابع كلام .ردبتلود كرت هیاشع تلود نکلاپ
 اچ لتهسور «بولوا هدنراهدارنویلم ۱۰ رلکوت
 هنیچو ۳ رلیکهدناریا «هدرادغموا اب رقتیخدرابکدنتیعب
 نوبلم ۳ ام ید رلبک هدبق رش ناتسکرت نالوا عبا

 رایکهدناربا رکلاب .راردهدنرادقم نویلم ٩ عج هک
 رییس .راردیفنحو ینس ًالماک یروصق «بولوا یعیش
 كيزوجاقرو نایلوا نیدتم هلمالسا نيد بونلوب هدای
 .ردلکد لخاد هباسح وب رلتوقا نالوا ترابع ندیشک

 حون ن, ثفاب هروکهنلوق كنبیاسن ضعب ۱ 2
 روت ماوقا .بولوا ندندالوا 4 (ع)

 (راتا) و ( لوغم) ندندافحا ایوک .ردیدج كنهب
 نالواقورعم هلرلساو .بولک یدیشک ییا هدنعمآ
 لصا رلکر هدردق و .ردرلشلوا یرادح كراموق

 هدنسا یدنک یوق ره نکل .رولوا عرف رللوغمو
 هل رلیسا اط رب هل و .بودنا دع ندنلسن كصخش رب

 یا ضرف یدافحا قوچ ر ك (مع) حو ترضح
 هل ر ظن مچ هرلنو «ندنغیدلوا یتداع تساسن

 . زام هلبقا
 هلا ناتسکرت نانلو هدنلا كنهيسوز ۱ 1۳
 هدنیهرآقرش ناتسکرت یک هدنلا كنيچ 7

 نددنفقوخ بولوا اط ر كوب هدندودح هاغرفو

 خد یزاغو رب نالوا یرع كراناوراک ندیک هرغشاک
 .ردراو

۲ 
/ 

 ی ك ر ت ۱۹:۲

 ` «ردیرېن كوب رب كناپساقفاف (6) | ها
 ۱۳۳ هدناط قو SE هک

 «لکشتلاب ندنعاغجا كرلپاچ قوچ رب نیا ندنسهلسلس
 . ندنچا كنسهبصق (قودزوم) . هلی رح یرغوط هقرش
 (رازمق) «بولود هق رش لاعش هدیغاشآ اهدو نر

 یرعوط هقرش هنب .هرکص ندکدک یخد ندنسهبصق
 هرزخ رګ ؛قرهلربآ هرللوق قوچ رو «كرهنود
 (نچچ) هدرب کحهنود هی رش لاش .رولوا بصنم
 ندا لکشت ندنعاقجا رلیاچ قوچربو نیا ندنتکلع
 نافآ ًایزاوتم یغاشآ ندارواو «ذخا ییربن (هجوس)
 ارق یسارج .ردبا طالتخا یخدهلراهنا قاط رب رکید

 كنبرلعبات هلقام راو — .ردهدنلوط هرتمولبک ۰
 كناتسغاد یتعب نالوایواح ییهووا یکه دنلامشو ی رایداو

 ندنفررطیلود هیسور هطخ نانلو هدنتهح برع لاعش
 (لر) «قرهنلوا ذاضتا تلایارب قحم هنسهرادا ابساقفاق
 ٩۰۶۹۸۸ یسهیعطسهحاسم كنلاباو .ردشفلوا همس

 مش .ردپشک ۱۷۸ ۱۱۰ یسیلاهاو هرتمولیک عبرم

 ساقفاق هدنتهح بونح یبیضارا .ردلسم یهظعا
 لاعثو قلغاط قرهلوا ترابع ندنرلکتا یسهلسلس

 قوچكی یسهبراج هایم «بولوا هووآ هدنتهح قرشو

  .ردیربش (رازبق) تلایا رکرم .ردتبنمیلبخ یغاریوطو
  كنيقوچلس هاتکنم ناطس۱ ۰ ". اس
 ور 1 ۴ بو اخ ناکر

 ` «شلوایسهیصو كقرابكرب ىلغوا هرکص ندننافو كلا
 ؛بودیاهب راحت هلمساب رقا ضعب نانلو هدتنطلس یاعداو

 . ناطلس س .یدبشلنا ذوقن یارحا هدهبسایس روما
 يزيق رب هدسا و ید كهاشمزراوخ نیدلا لالح

 نب هاشکلم یکاح لصوم ندنفرط وکاله «بولوا
 .یدیا ششوا جوزت هاو نیدلاردب

 کیت بورا و | سکد 1 كناسنا ( 1۱0۳1۵۵۱۵8 ) ) هاب °
 ؛9ربرخ وص ابرغ لا ابرییس الاعش .ردنوکسم
 ندنتهح یونح قرش هلاتسناغفا و نارا نوت

 اهد هلبتقو هعطق و . رد دودح هلدودح نيج یند

 ناتسکرت) ابو (قرش ناتسکرت) موبلا ؛بولوا كویب
 ییهطخرب كویب نالوا عقاو هدنلاعشلتببو نلنید (ینیچ

 هنلئاوا یدالیمرضاح نرق ناتسکرت .یدبا عماج یند
 . یدیا مسقنم هرلقلناخ قوچ رب «بولوا لقتسم كد

 طبض یرلقلناخو ررب ررپ قلود هیسور یرب ندتقو وا
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 یرلفلناخ هوبخو اراخ کلا هدلاح ییدمش .كرهدیا
 راد كنهبسور ید رنو «هدهسیا رلشلاق لقتسم /

 برعو ربا ءاروام یسونح مسق .ردهدنلخاد یذوفن "

 دارا .ردفورعم ید هلرلعسا مزراوخ یمسق یبونج
 رکلای بو لوا قلیآو زود هرزوا تیموسع یمن

 نازیآ ییدودح ناتسناغفاو نيچ هدننهح قرش بونح

 راس .رویئلو یرلهبعشو كنا كنه عفت لابح
 | زتغریق .بولوا قلموقو لوچ یمظعا مسق كنیرافرظ
 نوخج هدنسونج مبق .ردیهاکنالوح كنیرلتریشع

 ینعب هنلوک لارا «بودبا نایرح یراقامریا نوخسو

 رز) رک یرلیدنک لرکو ءرولک ود همزراوخ رحص

 هنبرلارجم راربن ضعب نالوا بصنم هرانو یک (ناشفا
 ندنل وک لارآ روکذم .را .رلردنا ابحا یرلرب ندا قداصت

 (شاخب )و (لوک غیسیا) ہدنسیق رش ےسق كناتسک رب هقشب

 زبلا را (وج) ؛(وصیزام) ت
 هدنراتهج لاعثو طسو یخد ربن جاقرب یک (یاغروط)و
 نيشيق یساوه .رلرولوا دی دات هدرلم وق « هلن رح

 قاصص كب نزا «ربارب هلغلوا قوئوص هداعلاقوف
 دا AES 11 نوت :ردیسان هدوم رهو

 یسلاهاو هرتمولیک عب رم ۶۰ ین هنس

 ترجه ًاربخا هرلاروا «بولوا یک ۰۰
 .ردکرتو لسم یموع هقشب ندرلسور رادقم رج ندیا

 شعب ملکتم هللا یسراف ناسلو روشلوا ریبعت كيحات
 یک یرلرناس یند رنو .هدهسیا راو ید یلاها

UE 

 هقشب ندنرلقلناخ هويخو اراخ نالوا لفتسم مويلا
 «بولیربآ هم راد ییا ندنفرط قلود هبسور ناتسکرت
  هلیسیموع مسا (یرللوچ زیغریق) یسیلاعش ےسق
 قآ ‹«یاغروط «قسلاروا هک ؛ردشغوا میسقن هتلایا
 قرشبونح ؛رداعس هل رسا كسالاپیسو كسنیلوم

 دنکشاط و عج ههر ادر هلع ناک هسیا یس "

 :e «كلنجرع” «قرەنلوا ذاضا رک یرپش ۱

 ینعب) ایرد ومآو (نوخس ینعب) ایردریس «ناشفارز 3
 اراضو هویخ .ردعقنم هناا ه هلرلسا (نوضح

 یسهطخ مزراوخ نالوا هدنسهرآ مزراوخ رح هلیغلناخ :

 هجعریآ هلبعسا « ررخ ءاروام » ینعب (نایپساقسنار) ید
 .ردششوا داسا تلا رب

 ین نانتسکرت هدلاع ییدعش هک رویلوا كد

 ص وصخم همس ر كنکلاع که دیطسویابسآ كنهبسور "

 كل ز ت ۱۹:۳

 قرش بونحو ًاقرمش « هلل رللوچ زیغریق الاش «بولوا
 «هلدودح ناتسناغفا اب قو ؛ هلدودح نيچ ندنتهح

 لاش «هلرلقلناخ هویخو اراخ ندنتهح قرش بونح
 هحاسم .رددودحم هلل وک لارا ید ندنتهح یر

 یسلاهاو هرتمولیک عبر ۱ ۰۸ ۵ ۸ یسهیعطس

 نشاط یم رادا کن, مردی ۱ ۶

 ؛ناشفارز «هنغرف .كسنچریع «هدلاحیغیدلوا یربش
 شب و .ردعسقنم هتلابا ۵ هل رلعسا ابردومآ و ایردربس

 عساو رلیکهدنتهج یلاعشبررع ینعی یسکیا وص كنلابا

 نوخجو نوخس رکاب «بولوا ترابع ندرللوچ
 كنچوا رکید .ردنبنم یرارب یک هدنرلرانک كنبرار
 ؛بولواترابع ندنرلکتا رلغاط عفتم هسیا یسیضارا

 رادلوصحت و تبنم «هلغشلوا اورا ید هلرلرب قوچ رب
 ءاروامو دغص هدنران آ مالسا نویفارغح یرلارو .رد

 رارب روم كب هلبتقو .بولوا قورعم هلبرلعنا
 یزراوخ «هويخ ءاراخ ربا ءاروام»] .یدیا

 ید هشنراهدام هراسو « دنقوخ .هنغرف «دغص

 | .هلبرویب تعجارم

 (-Turkestan Orien E ۱ قرش ناتسکرت

  )۱۵۱۵, 5هل رلکرت یرب ندیکسا عی كناتسکرت

 ترابعندنسف ییونح قرمش كنهعساو تکلع نوکسم

 .ردهدنلخاد یدودح كنتلود نيچ موبلا .بولوا

 «هللاتسکرت یک هدنلا كنهبسور ندنتهح ییرغ لاعش

 خد اقرش «هلتییتو ریعثک ًابونج «هلاتسناعفاًابغ
 یسهبیطس » .رددودحم هل رللوح نانسلوغم

  ۱۱۱۸ ۳یسلاهاو هرتمولیک عب رم ۰۰۰ ۸۰

 همش .بولوا لسمو كرت یسلج كنسلاها .ردیشک
 راصعکب «نتخ «دنقر ای ربشکی « رغشاکیرا هبصقو ربش
 یدودح ندنرلتهح بونحو لاعشو برع .ردهرناسو

 «بونیا رارب قوچ رب ندرلغاط عقنرم ندیا لیفت
  9 ۰لس هدنرل ج نار فار فر

 یساوه .راروروق هلرخت كرهدنا لیفت رللوک

 یرلاعرحو تبنم هج دلوا یعاریوط .ردسبایو قوئوص

 ریغیص «تآ یک «نوبق رادقم یلبخ بولوا قوچ
 ؛نوتلا هدنرلغاط رب رد رت تانا ويح راسو

 ك رلشاط تهفیذ هلرلندعم راسو دروکوک هاچ رهک

 هدهبمالسا خراوت هلبتقو تکلع و .رونلو یعاونا

 هدعب ؛بودیا«لیکیشت تلود رب قورعم هابسا (اطخ)



 ار ل

 «قرهیمهنارق ینلالفتسا اهدرب «هلکمک هنیلا كرللوغم
 .ردشلوا عبا هنسهنالاظ "هرادا هرابلنیچ تیاپن

 یر انا سم یارش ناک هدنسیدالیم خرا ۱۸۷

 یناف قوچ رب كرهدبا مابق یشراق هنسهرادا نيچ
 .ردرلشمامهلوا لئان هلالقتسا .هددسراشع | رلهبراحم
 هلکغد (یزاغ قلات ) هدنرخاوا یرجه ربخا نرق

 ندیقرش ناتسکرت یرکسع نيچ كب بوقعی ینراعتم
 رب هلذاختا رقم یرغشاک «بولوا قفوم هحارخا
 یتلالفتسا هلود رنکاو ؛شغا سسأت هیمالسا تلود

 رب د ههیمالسا تفالخ کم كرریدتیا قیدصت
 ناطباض قاط رب ند «لا را تراق تله

 «ەدەسرا نا تشت ز هنلکشد ری مظتنم هلیبلح

 « هللا موجه ابن «هسرزوا یلافو كنسيدنک هدعب
 .زدراشعا ماع لتف ییاها رثک او یلابعو دالوا

(Turcomans)لا كنماوقا درب  

 لارا 1۳ «بولوا ندنرلکوی 1 ناکر

 درلنوب .رلیدیا نکاس هدنسهرآ ررخ رحب هل بلوک
 ندزلکرت ..یدیا لقرف زا رب ندنک را روغیوا یال

 «بولوا رلناکر لدا لوبق ییالسا ید لوا لا

 هلتعاصش و تراسح «لغماشاهدناح تریشع یرلیدنک

 -رکسع هدننامز هیسابع تفالخ ؛ندراقدنلو فصتم

 بونح هلتسانمو و «تعراسم هنتمدخ كناغلخ هلکل

 هدنراتهح یبرع لاعش كناریا « هر ج» یرعوط هب ی برع
 هل راف رطناصبرذآ «ناتسربط «نالبک «ناردنزام یتعی
 هیلوطان | هدعبو ؛شفیاب هنیراتهح رکیرایدو مورضرا
 هدشنامز رایلنافع هلرابقوچلس .یدیا راشلتا لولح

 یغوچ كرلکرت نشلرب هدنرلهعطق یلیا مورو یلوطانآ
 یلناثع نمغیدننوب ملکتم موبلا .یدیا ندنلئابق ناکرت
 مورضراو دادغب .ردقتشم ندنناسل ناکرت ید یناسل
 هدنرافرط ضعب راس كناربا هلا ناعبرذآ و هدنراتهح

 رلکرت نانلو هدنکلاع یکهدساقفاق دال كنهبسورو

 یلوطانا ید یرلناسل .بولاق هدنلاح ناکرت صلاخ

 هدا | هلرک راناکر .ردراو یرلهویش صوصخ
 N a قنات تا
 « ندنرلقدلوا شح | جازعماو طالعخا هلما وقا مخاط

 موملایلعو هرلکرت لصا «بوسشیکد یلیخ یرلایس
 یغوچ كالع نالوا صوصخ ههیناروت ماوقا
 .ردشلوا لئاز ندنرایدنک

۱۹: 

 : شادیا بیرختو مده ۳ 1
 | هنرایدنکو «ردیلقرف زا رب ندنسهکرت لیا مورو

 و
0[ 

 ¢ م ر ت

 0 هنبالو رک يه هدنتالو ها ق لاکر

 .ردبکسنده رق ۲۱ ؛بولوا هبحانرب 7
Aكنغاعتس هسورب هدنتالو  

 ۔ م كنهبحان رب عبا هنساضق هینادم |«

 . یزیکد هرعم «بولوا هبصق رب كچوک نالوا یرک
 ورو هډنب رع تعاس ۲ كنهبنادم ‹«قرەلوا هدنلحاس

 1 «بولوا ا

 ربهدهتفه یرارواو روکرومر شعب ندیک ندنداعسدد
  كنساضقهینادم یسهیحانهبلرت- .رارارغواهعفد ییا
 .ردبکیم ندهبرق ۱۸ «بولوا ترابع ندنسیغ مسق

 ۱ .ردنابتس رخ یمظعارمق ةق بولوایثک ۳۹۹۲ یسلاها

 و دوط و یراهچگاب و ۳ ؛بولوا تبنم یسضارا

 . - وا لزوک ید یرلاعرم .ردقوج یرلحاغآ نوتیز

 ید یرلنامروا ضعب ریلیسک هتسارکو نودوا بول
 ؛اسلک ۷ «ف رش عماج ۱ هد هبحات نورد .ردراو

 .رددوحوم ناکد ۷۲ و ماج ۲ «ناخ ۳ ؛بتکم ۳

 .ردقوچ یرلوصو فیطل یساوه
 كیالس Golfe e) 2 ام

 .ردیبدق مسا كنیرفروک ] ام
ES ) ۰»۹ ی  

 ۱ E یدمر
 :ردکنواتس وش .ردشغوط هد۱۱ ۰ .بولوارعاش

 دنیشن رادلد هک تسبن بجع ریغاب
 دننشذ راخاب هک تسد ا رس ارلک

 ة كنغلناخ ارام هدیطسو یایسآ د 7 1
 «قرهلوا هدنلاعشكن وخح و هدئس ونح 7

 رب هدنرانک ك( بآ خرس) ندنراهعبات روک ذم ربل
 ۳ هرتم ولبک ۲۸۰ كناراخ  بولوا هبصق كجوک

 رش لاعش هرتم ولبک ۰
 ۲ روپشمو لوس هدنرود هیمالسا تدم .ردعقاو هدنسق

 . رد هدهفاسم تعا ۵ ندس

 تو دنس مش بونح

 لاو قو + رپ ندابداو الك مفاعا تولوا ربع رب
 ا ی سرب یار الف

 شثوا ربمتو میمرت هدعبو :
 .ردشمام هلو اهد رب یشرومم کسا :هدهسیا

 تو اس ور لس کنیم اشم ر دم هللادع ونا ۰
 | بواشاپ هدنمرت . ردروبشم هلکغد یذمرت ېکح
 ۲ <« ةیالولا مخ» .ردشعا تاقو هدنخرا ۵

 ۲ ۳ ورا دا ةفرمم لوصالا رداون »

 .ردراو یران آ ضعب راس هلیباتک ربتعم جوا هلیرلناومع



 م ز ث

 - وا ندشدح هما (یسع ن ا
 . ردفو رعم هلک دیذمرتماما بول 7

 تربش د هلسناونع « یذمرت چک » قلعتم هثیدح لع

 « للعلا » و یربتعم رثا رب هلینا ونع « عماحلا » نالو

 غو هدنخرات ۲۷۹ .ردراو ینیلأترب رکید هلیناونع
 لیعابسانب دج لیعاعساوا) س .ردشعا تافو هدنرق

 بدینج نر نسح نب دجا نسحاوبا ) هللا (یذمرت
 یسیجرب ؛بولوا ندنبدحم ریهاشم ید (یذمرت

 هدرمصع وا یخد یسعنکیاو هددادش هدنخ را ۰

 .ردشعا تافو

Thermopyles .هلا ناب  

 E ا لور
 - رونلوا دع یسوبق كنانو «هلغلوا یالوق یسهظفاحم

 كرایل هنآ لوا هنس 4۸۰ ند (ع) یسع دالیم .ید
 هنن رکسع ناربا هددیکو هدنتلآیسهدناموق كسادیویل

 .ردشنو تربش هلرلتا تمواقم ا یشراق

 یلوط ۰ بولوا زیکد فرط رب و غاط یفرط رب كدي
 هدنرللحم ضعب قعسو « هدلاح یتیداوا هرتمولیک ۷ ۰

 تلحاس ىر ندتقو وا . یدلکد هداز ندهرتم ۷۲۰

 .رد هدایز ندهرتم ولیک رب یتعسو یدعث «هلیسمنازوا
 ناعبن راوص قاجص یلدروکوک قاط رب هد دیک و
 هیس هاعسا و نالوا كد « راوبق قاهص » .هلکعا

 .ردششوا

 مدام « هم 7 »| :E ۱ و

 بروی تعحام هنس

 - ربش عدق ناو ۲ ۵ ۰

 ی و | تر
 یسموع سلح تكنسهقفتم تاموکح ایلوتاو «یدیا

 .یدردبا دافعنا هدربش و

 ا كاج كشاو نورارط | دو

 هلوا هدنقرشهرتم ولیک ۱۰ كن وسماصو

 ندنلحاس زیکد هرقو هدنرزوا كناچ نالوا یمانم قر
 داها ردق 4۰۰۰ :ردهدیراقو ردق هرتم ولیک ۲

 ۱ .یسیدشر بتکم ۱ .ینیرش عماج ۱ ؛ینسل
 .هبکت ۱ و یاج ۱ یسهسردم ۲ :یشادتبا بتکم

 ۱ | a هایم هک .ردراو یس

eیساوه تماخو و  

 یسبقر و نارع كنهبصقو یسهیابا هوق هلیس هیعیبط

 م رٿ ۱۹

 ؛بویلشبا رللادنصو رلقلاق هدر .یدقحهلوا بحوم

 همرت س .رونلوا ارحا هلا هطساو و ېد یتراص

 یرب كناضق " ندبا بیکرت ینغاجتس كيناچ یساضق

 هلبراضق هیوا اقرش و هبنشرا هچ ًابرغ «بولوا
 نوکسم هدایز «هدهسیا لکد عساو كب اضق

 ۲۱ ۰۰*۵ یسلاها .ردعماج ییهرق ۱۵۸ ؛بولوا

 . ردپس یسهلج نامه تولوا یفک
 .بولوا ترابع ندرلرباب و هووا لزوک و ندنرلکتا

 تابوبح ینالوصحم هجلشاب .ردرادلوصحم و تنم كب
 ل اوم اسو هناتسک «زوحو نتک هلا هعونتم

 .ردقوچیند یرلاعم هل راتامروا .ردنرابع ندنعاونا
 كرهدبا قس یتسیضارا كناضق یرلیاچ ج مو همر

 .رارولیکود هک هرق

 ایس كيناچ كنم ال

 هک رخ NY همر

 "هاسلسندنا قیرف ندنتالو ساویس یهروکذم تیالو

 ربو ؛نایرح یرعوط هیلاعش برع .هلناعن ندلابح
 یتسبضارا یساضق همر كرهدبا لیکشت هقلح فصن
 ندکدتا روم ندنسهتروا یسهبصق همرلو .قس

 ۸۰ ام رب یا رخ 1 ؛هرکص

 یکسا بولوا (نودومرت) یعدق ےسا .ردهرتمولیک

 ارا نودا ) راف اروم ناو
 .یدرک ندنجا یربش (روکسیغ) نالوا یراتموکح

 ارح (هدالقیک ) كنانو 1۲۱۵۲۴۵۱۸ j و

 بونحكنسهریرح (ایز) بولوا ندنرب ] ۰
 هرتمولیک ۸ یضرعو ۲۰ یلوط .ردعقاو هدنسقرش
 كعد « قاعص» ههطاو یسلاها ۰۰۰۰ «بولوا
 بس .ردراو یرلدعلیا ناریدنا-رق یعسا و نالوا

 ۰ ۰ كنسهبصق ایمر نالوا یدرکم
 .ردقوچ یرلیرآ هل رلکحو كسا

Jul (Terme, Terminus) 

 یهلا دودح هدنریطاسا رلیلامور

 ریوصت هدننروص ايق رب یلشاب ناسنا

 .رد دو دح

 .ردراویسلاها ۰

 ۱ سونیمر

 ؛بونلوا عز
 .یدرونلوا

(Termini)كنور هزخ ایل  

 E هیصق ر هدنکاا وما ۱ ینیمر

 هدنسیقرش بونح هرتمولبک ۲۰ كنومراپ «بول
 ۱۸۰۰۰ .ردعقاو هدنبرق یصنم رهن نالوایمانمهو

 «یتکم هن رڪ ؛یساسلک عنصم ‹«ىسەعلق «یسلاها

 .ردراو یراهعلباو یتراجت تلشیا .یسیهام دیص |



 نر ت ۱۹۹۹ ن ر ث

 ربش (هربه) هدنرزوا ضاط (وربولاف ) کهدشرف

 .روینلو یرلهارخ كنمدق
 | هیخاترب هدنسهرآ ندع هللا همرکم ۀکم |

 یزنم یعشب كنجاجح ندع بولوا 3

 .روبدبا رکذ یوج توقا یغیدلوا
 هو اب رب

 ۱۸ و هلن رع اە 1۳ ما مچ

 (ولولیج) ؛بولوا یرب كنیریارج ]

 .ردعقاو هدسقرش لوط ٥

 ؛یلاکرب رب روروکسو شتآ مویلا ؛بولوا هرتمولیک
 .ردراو یلدعم نونلآ هدشلاح زوتو یبیضارا تبنم

 د یسهلج ؛بولوا بوسنم هنسنح ییالم یسلاها
 ؛بولوا یسهبصق (هیلام) یرکم .راردندتم هلمالسا

 - هرادا تحس كکاح رب عبات هنتلود كننلف ًاسر هرب رج

 . رد هدنس

 | كولم کهدرببکط بح رح (16۳0۸۱6) |

 مس  ع 1 | | لایش
 .ارعش ایوروا راسو ریلوم ؛بولوا دوح وم یس هکعتتم هل ل ضع ۰

NE ۱۸ یو 

 | هک هرد رپ رب هدر کن [(۱)۲۵۵۵ ریه
  A eزد ۱ ۱

| 
 ( با روف

 ولیک عب رم ۰ ۷۰ یسهیطس هحاسم . رد هرتم |

 یسلاهاو هرتم |

 مایغدنرت ؛ییردو ؛نای رح یرعوط هقرش هدعبو
 قلایا (قروب) ؛هرکص ندکدتبا یتس ییراتلایا نلوقینلو
 یتغامربا (ریموه) «كر هشلرب هل رپن (هزوا) هدندودح
 .رد هدنلوط هرتم ولیک ۲۷۰ یسارجم .ردیا لیکشت

 ۰ كلاع هدیلاعش یاقیمآ (100108) | ۰
» 

 | كتوم (یسریو) نده 2
 هرتمولیک 4 ۵ كنايفلدالبف .بولوا هبصق رب یرکم
 هدیراسب لحاس تاب (هرادالدن)و هدنسقرش لاعش

 ددنعتم « یسایمداقآ « یسلاها ۵۰۰۰ :ریعقاو

 یسهشا لزوکو یلو ریمد « یسهقنأب ییا ؛یرابتکم

 دوهج هد۱۷۹۰ :بوتلوا سسات هد۱۱۸* .ردراو
 .ردششوا ذاخا رکی ندنفرط هزوک ذم تیز

 ۔ هطخ (لوربت) كنابرتسوآ (1۳60۱6)

 -روبضاو هدنرزوا یربن(جدآ) هدنس

 هبصق رب یرکماضق هدنبونح هرتم ولیک ۱۸۰ كغ
 ددعتم «یناماععسا ضعب ؛یسلاها ۱۷ ۰۰۰ «بولوا

 | یسهشا ضعب نده ۰ یرلاسیلک عنصم «یرابتکم
 هبصق رب کسا كب .ردراو یرلهقیراف كيیاو نوتوتو هعفد چاق رب هدعب و «شعوا طض ندنقرط هسنارف

 تحس كنسوپقسپ تقو یلبخ هداطسو نورق «بولوا
 نرق یعتلآ نواو ؛ششو لقتسم قرهلوا هدنسهرادا
 تاور سلح رب؛ناشوا دقع هدنطساوا یدالیم
 .ردشلو تربش هلغلوا یرقم

a۲6۲6066, ۹  ) | 

 ا سوپ ر

 . ردشلو تربش هل را هک عم ددعتم

 ؟شغوطهدحانراق هدنرلخ را ۰ ۰ دالیملا لبق «بولوا

 ۰ تكنسادا نانو ؛بودیا تحابس هدبل وطان او نانوو

 ۱۰۸ ك( ردنانم ) صوصخایعو یراآ قوچ رب
 هبهن وط رف هدنند وع «هدسیا شهالب وط یتسهکعخ

 ندنردکو «شعا باغ یسهلج كرلنو بول وط
 جاق رب ۰ ردشعا تافو هدنخرات ۱۰٩ دالیلالبق

 عم

 .ردش وا دیلقت ندنفرط یس

(Terre-Neuve) ۱ 8 ۰ون) هحزبلکناو  
 «دیدح ضرا» ینعب (دنالدنوف ] 4

 كوب رب ناک هدنسالطا طرح رڪ كنا یاقیرمآ

 نوینیمود نالوا عبا ههرتلکنا «بولوا یهر رح |

 0۲۳ هلا ٤۷ .ردعحلم هنتلایا ایناترب یکی كنسهعطق
 el رع لوط 9 هلن ۵ ۵" و یلاعش ضرع

 ندلاعش « بولوا دنع هدنسش را یلحاس (

 ولبک ۲۷۵ یکاو ۰

 روداربال ۱ و

 زیلکثا تولوا یک ۱
 (نوج ا ردك ندهراسو راسنازف
 ۔اغس یلحاوس « هدهسیا قوچ یرلیوق .ردیسهبصق

 -اضتقا كنيلقا یساوه
 روتسم هللا راق یآ لآ .بولوا قوئوص هدایز ندنس
 .ردعوقولاربثک یلاعشرجفو قوچ یخد یرلسبس .ریلاق

 رد دعابمم عا ةن رف كنب

 هدننلآ لرح عطس هدنتهج ېب ونج قرش و قرش
 یطرع هرتم ولیک ۲۰۰ و لوط هرتم ولیکل ۰

 كنەررحو هدنتسوا كیابق ول .رولوا دنع ابق ر نالوا

 ۲۰۰۰ «بونلوب یقیلاب هنیروم قوچ كب هدنلحاوس
 .راریشارعوا هل دبص كنون ا هدایز ند |

 .ك هدهمزوو لیوت قاشوع ؛ ی هثح كوب هدهطآ و

 ۱۶۱ هطا و راتب كتنوک سحر لترابم

 ۷۶ هدتناور رب و (توداق ناژ) هدنسیدالبم جرات

 ادتبا «قرهنلوا فشک ندنفرط (لآ رتروق) هدنخرات

 هرازنسنارف ندرازلکتا و هراز لکنا ندرازسنارف

 «هدهسبا شلاق هدنطبض كنهرتلکنا تیاهنلو .شمک
 4هسنارف هدهاعم ییا دقعنم هلن زا تلوف ییا و

 .ردشغ | نیمأت ییقح یمهام دص هدنلحا وس رنج ید

 (ایربموا) هدنرلطسو كنالاتبا (16001)
 عقاو هدنچا ی

 لوک لصا نع

emeg < ~~.ره  



E ES 

 كندنلوپسا «بولوا هبصق رب هدنرزوا هطآ رب ۲۵
 .ردعقاو هدنسسیغ بونح هرتم ولیک ۲۰9

 ندهبصق .ردراو یرارب لزوک هدنراراوحو یسلاها
  ۳كلهرتم ۱ 1۵ ییاچ زیور ها كلهرتم ولبک

 ندعافترا  PR«بولیکود هش  Eهلا

 رد ا لالش رب , لزوک .

(Troie, Troja) دس كورت دوخاب ۳ |ورت 
 هدنسلاعش برغ یاپتنم رخص یابسآ

 (هدآورت ) نالوا ترابع ندنغاجنس اغیب ییدعشو عقاو
 مدق ربش رب قختیاپ' كنتلود آرتو یرکیم كنسهطخ
 یتاسقاو هدنکتا ییرغ كنغاط (زاق ینعب) ادبا .بولوا

 (نوبلیا) .یدیا عقاو هدنرانک یربن (سردنم یتعی)
 هیعست (هماغرب) یسهعلق ؛بولوا قورعم ید هلیسا
 ندنیوق هکیشب ییدعش ینعب ندرحم لحاس .یدروئلوا

  ۰یسلاها . یدیشلربآ هلا هووا رب كلهرتم ولیک
 اراک ؛بولوا بوم هنسذح ج الپ

 یربش و هدنقو رب یکسا كي (سونادراد) او (سورت)
 قباچ هببسح یدادعتسا كنعق وم .یدیشعا سسات

 اکتباقر تازواج كنبراوشموق .بودیا عسوتو قرت -
 نودمولال ندنرارادمحو ؛شلوا راچود هنسهلار

 ییآورت (لوکره) .یدیشلدبا هطاحا هلروس ندنفرط
 ترهدبا طاقسا ینودموئال نالوا سقح < هللا طبض

 یلیخ ینکلم مایرپ .یدشا سالحا هتخ یایرپ نک
 سوغرآ ۰(سراپ) یلغوا .هرکص ندکدتبا عیسوت
 -اسم هنسکاق یی(هنله) یسهجوز تسالنم یرادمح

 یسهدناموق ك (نونم اعآ) راینانوب نوتب ۰ هلکعا هدع
 هرکص ندهرصاح هنس نوا ینآورت « هلبا موج هدنتع
 یطبن كناورت . ردراشعا اعا یتلود ارئو طبض

 ؛بولو عوقو لوا هنس ۱۲۰۹ ايو ۱۲۷۰ نددالیم

 .ردشمنا رق تیمها رب كوي هدنخراب هیدق ُهنمزا

 قرهلوا روصم ییهراح وب (سورپموا) ریش عاش
 ) .ردشمزاب هموظنم رب روبشم هل نا ونع ( هدایلیا

 هدنقرش هرتم ولیک ۱۰ كنيوق هکبشب یراهناریو
 عقاو هدنبونج برع هرتم ولیک 4۰ كن هناطلس علقو
 یلابالآ .ردششو هد رق نلئد قحراضح «بولوا

 كي بودا ارجا تایرفح ًاربخا (نایلش) ویسوم
 یررادهح آور . ردشمراقیچ هقیتع ران آ قوچ

 ردریز هحو رب یرلسولح دالبلالبقو :

 ردناماقسا ۱۹۹

 رکوت ۱9۹۰

 .ردراو |

 و ر ث ۱۷

 ۱5۸ سوئادراد

 ۱:۳۷ سوی وتخرا

 ۱: سورت

 ۱:۹ سولیا
 ۱۳:۷ نودموال

 ۱۲۷۰ لا ۹ مایرپ

 مانو -Troie) -12 - ۵ ا 8
 Aا۵x41-) یمایردناسکلا آ اورت هل رکید رد

(driaTroasن یرلهارخ كن ربش ]ور ی  

 شاب ندنقرط (نوغیتن ا ا

 یکسا) موبلا یرلهناریو «بولوا معدق ربش رب شفتوا
 .ردفوررعم ) )ل وساتسا

 3 برع كنيلوطان ۲ (۲:۵۵00) ۳

 اغ نالوا ترابع ندنس هشوک | هدا داور
 «هدعدق نامز هطخ و «بولوا یمدق ےسا كنغاڪس

 تلودرب «هرزوا قلوا یریهش ربش (اورت) ی رک
 [ .تعحام هنسهدام «آورت »| .یدرودا لیکن

 یرادسح اورت ( 18 ) ولآ

 بوک «بولوا لغوا كمايرپ ۱ ی
 ینح هیشلوا طبض كنآورت .هجقدلوا غاص یسیدنک

 یشراق هسوالبخآ « نکیا شلوا دعو ندنفرط هبلآ

 لتق ندنفرط نامربق و «هلکعا تراسح هفیقیچ
 هلا (هدیسرق) یزمق كل (ساخاق) كنو .ردششلوا

 ندنفرط (ریپسکش) روبشم عاش یسهقشاعم نالوا
 .ردنمکچ همظن هدننروص هلاه ر لزوک

 زی sre) ی

 راب ۱۶۵ 2(نور) نإ ٩
 هبصق رب هدنرزوا یربن (هوا) و هدنسیقرش لاعش
 ۱۷ ۲۰۰ .ردرکم كنهروک ذم هطخ بولوا
 «یسهزوم کم و لو اب هم «یسلاها

 نواص «تارکسم ¢ هحوح ۰ ویسا و یمهناخنک

 .ردراو یراهشرباق هرباسو

 هروبرتلوا هربالاق كنابلاتیا (100۳62) || و ر
 هرتم ولبک ۲۲ كنوتلیم ا ا

 رب هدنب رق یرفروک ایغا هتناس و هدنسیلاعش برع

 ؛یساسیلکر ب عنصم ؛یسیلاها ٤:۰۰ بولوا هبصق
 ینالومم هراس و هلاف ندکوب و یناجوسنم كیا

 .رینالوا ناچحو قیلاپ هدنلحاس
 ۔ رادہکح یغدق رپس اور .(1۶09) ۰
 ۱1۲ نددناسم بولوا ندر ۱ سور

 روک ذم رېشو ؟شمروس تموکح هنس رب لوا هنس
 .یدیا شلوا هیعس اورت هلتتسن هنیسا كوب



 و ر ث

 ربهاشم هسنارف ( ۱ ۱1
  | Aبولوا ندنسابطا « ۱۸۰۱ -

 .ردشعا تافو هد ۱۸۲۱۷ و ؛شغوط هدروت هدنخر

 هدتبابط یارحا كرکو هدسبردن یهیبط مولع رک

 ؛!شعا تربش تکا «بورتسوک تراہم رب كوب

 رب هدرا هتزع یف هلباتک ربتعم جاق رب قلعتم هبطو
 .ردشمزاب رلهلاقم قوچ

 -انو یکسا (1۳02۱01۱64) |

 - رش ےسق كناقب رفآ A | تیدولغورت

 هماوقا نالوا نکاس هدنرتهح شدح ینیعی هدنسق

 شابا هدشتلآ رب كرلنو . بولوا مسا یرلکدرپ و
 مسا و ۱ یدراردیا اعدا ین رلکدتیا تماقا هدرانکسم

 . رو دنا تلالد کو جد

(Trophonius) ONSكعدق نانو  

 -وا ندنرارامم روبشم هلا سوت ور

 غدبعم (فلد) ربارب هلا (دماغآ) یردارب «بول
 (هنموخروا) بوک . ردب ورم یرلقدلوا شعا ات

 نوچ عنو ینیرلهنیرخ هرلنو (هبربه) یرادمکح
 ؛بوقارب كيلد رب ییزیک هلانب رلتونو ؟شمریدیاب انب رب
 ی الا نوا نرو ل هک

 :شمتوط ( دماغا ) ءهلغمروق قازود رب «هاوا
 -ارب نو کا قماعفچ هنادیم یرس شونوفورتو

 هدهسیا شجاق «بولآ یتیم كرهسک یتشاب كرد

 كنیدبعم (نولونآ) ایوک .شعا تافو هدنچاكنهراغمرب
 توق كمريو ربخ ندبیغ همدآ وب نالوا یسیاب
 یتروص هناخ تنابک رب هراغم ییدتبا تافو .هلکمربو

 تعجارم هب هراغم وب نوچا قلا ربخ ندبیغ .یدیشلآ
 رابحا هتاضایر قاط رب «لوا ندا لوخد «ران دیا
 .یدربلب دنا

 ۔راوح (5 هما »۵)س تنس | ۶

 «بولوا یذیلت كشولواپ ندنو مفور

 سویقسپ هرکص ندقدلوا یوسع .یدبا لسفا

 ارحا یسطرو هدن ۲٩ كلوا نوناک .یدیشنوا

 .روئلوا
Trocadérكنايابسا  

 تكنسهبصق سیداف عقاو هدنب 0 ۷ ۱ ورداقورت

 ناک هدنرزوا یسهوب رخ ا ناو هدنسبشراق

 . ردیما كن هعلق رب روپشم
 ۲۵110, ) ولیحورت دوخاب 9
 هرودامرتسا كنايناپسا (1:ز11۱0) ول زفور

 و ر ث ۱۹۹۸

 هرثمولیک 4 ۵ كسرمساقو هدنشلابا (سرساف) :هدنسهطخ
 «یسهعلق ؛یسلاها ۰۰۰۰ بولوا هبصق رب هدنقرش

 رابع .ردراو یسهناخ هتسخ ربو ییارس رب کسا

 .ردفورعم هلیسا (هلاجرت) دوخاپ (هلیحرت) هدندنع
 ؛ردراو هبصق چوا ید هدافبمآ هلعسا و س

 یک كغاعتس نالوا یانمه هدالثوزنو یسجرب
 ولبرقورت س .ردراو یسلاها ۸۰۰۰ .بولوا

 ۱۷۰ یلوط ؛بولوا قحم هنتلایا (ایلوز) یغانس
 .ردیشک ٩۵۰۰۰ یسلاهاو هرتموایک ۱۰۰ یضرعو

 یرکرم كن داترویل هدورپ یسیعنکیا س
 كلهرتمولبک ۲ ندشلحاس رببک طبح رع .بولوا

 تکرح .ردراو یسلاها ۰

 .ردهلتاقرب یرلوا هلیبس یعوقو قیص قیص كصرا
 یمانم هدنت روهج سارودنوه یسعتج وا بس

 ۳1 .ردهدهفاسم

 ت هدنزیکد لس «بولوا يک كاا نالوا ۱

 .ردعقاو هدنبرق كرفروک رب نانلوا دا 1 یدنک
 .ردراو یسلاها ۰ ۰ اسرقت

 ( لزنیآ ( كنه رحم وسا (Trogen) کور

 - رش لاش كلزنیاو هدننیروهج
 بونح هرتمولیک ۷ 2 (لاغ تنس) قرهلوا هدنسق

 لزوک «یسلاها ۲۱۰۰۰ .بولوا ربش رب هدنسقرش

 وک هدنراوحو یبهناخنک ,یسهناخوط «یسهبنا

 .ردراو یسهیدعم هایم یربقاو یدروک
 CED تیتر (roki) و
 ا رر

 یسیلاها ٤۰۰۰ بولوا هبصق رب هدنسیرع بونح
 : زن رک نج یکسا كنانآ وتیل .ردراو

r1 pe( | ) ندنراهسدا كنهرتلکنا 
 (دلیفکه)هدنخ رات ۱۷۷۹ ؛بولوا ۰ واور

 هناقووآرب .ردشع | تافو هد ۱۸۲۲ و شغوط هد

 تحاس هناشیمآ .یدیشلاق لوط هد ۱۸۳۰ ؛بوراو

 ك هاناونع «یراهبتی لاوحا كرابلاقما» «بودیا
 «رلبلایرتسوآو هنایو» «ېک یغیدزاب رثا رب هناراکدیقتت
 هلبراناونع «نالوجرب هدابلاتپا »و « رلیلسراپو سراپ »

 یراباتک هاکح قوچ رو 0 ندلیبق و هب
 هب هنسلا لاو ا یراد آ ضعب .ردشمزاب

 ا هجر ید

(Tromso)هدیلاعش رح ر  

 كحورو «بولوا ی نه طا

 - هرتمولیک ۲ یکاو ۷ یو ا

 وسمور



 ور ٿ ۱

 E YY «بولوا هبصق ر هلما و هنب یدرک رد

 .ردراو یسیلاها
 هکردربن رب هدایلاتا (10۵۱0)

 «هلباعت هدننلاا (هرورتلوا هچورتا) ۱ وتور
 كرهدیا نایرح یرعوط هبقرش لاعث هدیبو هلامش
 قیتایردآ هرکص ندکدچ ندنچا یسهبصق (یلوقسا)
 .ردهرتمولیک ۸۰ یسارحم .رولیکود هننزیکد

 - ریش عدق نا و ( ۲۲۵۲۵۱ ۵ :

E ۱ ۴2-22 
 .یدیآ

 هدنعلانا نر كنهيسور ( 1۳۵۲۵۵ ) ۰

 قرهوا ەد ب لحاس كن (هلسوم) و ۱ 1
 رب هدنسيرع بونج هرتم ولیک ۱۷۰ كنښیلرپ
 .ردیرکرم كنهزاتع تموکح كچوک رب .بولوا ربش
 هنابهر یسدادعا بتکم یسلاها ۰

 ترضح هدنچا :یسهزوم «یسهناتک «یتکم ص وصخ
 رب عنصم نالوا یورم یتیدنلوب یسابل رب كناسیع
 -هقبتع رانا هلاق ندننامز رایلامور «یتارس «یساسیلک

 رکش ؛باروچ .هخوچو یتیعج هعفا تایرح «یس
 .ردراویرلهناسک ودو یرلهناخ ابد هلی را هقیرباف هراسو
 بولوا ربش رب لویو روم كب هدننامز رلیلامور

 اشنا یرکح كنکلام لاغ نوتب قلهرا ربو كنهقيچلب

 -ریدباپ رلیارس هدربش و راروطاربخا ضعبو «شفلوا

 .رددوحومموبلا یرلهناریو كنب راضعب و
 عج كلاع هدیلاعش یاشما (

 كن (ینابلآ ) هدن روهج 3 یور
 ۵51 ۷۷ .بولوا ربش رب هدنلاع هرتمولبک ۱

 دغاک .هخوجو یسهاخوط «یلو ریمد .یسلاها

 :یربش یربن (نوسدوه) .ردراو یرلهقرباف هرباسو

 .راربد « یورت یبرط » ینع ۳0 تسو)

 هطخ كیدنو كنايلاتیا یی || ۰
 هر ور

 هدرزوا یر (هلیس) هدنس 3

 ربش رب یکم تلایا هدنلاعش هرتمولیک ۳۰ كکیدنوو
 «ییسایمداقآ «ی لو ریمد یسلاها ۲ ۸ ۰ ۰ ۰ «بولوا

 ویب ؛یسهینبا لزوک «یرارتسانمو اسیلک قوچ رب

 هلا تاجوسنم كياو قوما راسو زب «یسورتاین رب

 .ردراو یرلهقیرباف هینوسقاصو تالآ راسو قاچ

 لحم كهبخرا عباقو قوچرب «بولوا ربش رب یکسا

 ابی «هشیدوا اقرش قلا هزبورب بس .ردیایرح

 هر ت ۱۹:۹

 هنوغلب یخد الاش «هووداپو كیدنو ًابونج «هچنګو
 ٩۰ یضرعو ۷۰ لوط «بولوا دودحم هر
 یسینعارا .ردیشک ۲۸۰ ۰۰۰ یسلاهاو هرتمولیک
 یساوه ؛بولوا ترابع ندهووارب تبنم تیاغو عساو
 . ردلدتعم ید

 .هطخ نوغارا كنایناپسا (۳6081) ل
 رب یهرکم كتلابا نالوا یمانمه 24

 لد ردامو هدنرزوا یربن (رایوالاداوغ) بولوا هبصق
 یسلاها ۸۰۰۰ .ردعقاو هد نقرشهرتمولیک ۰

 .ردراو یو وص رب بارخ هلاق ندننامز رلیلامورو
 هراجالادآ وغ اب .هسوغارم الاش لاا لئورت بس
 ًاقرش «هسنلاو اون ؛هقنن وقو (د زا اینو ینعی)

 بولوا دودح هلراتلابا هنوغاراتو هنولتساق یخد

 یسلاهاو هرتمولیک عبرم ۶ 6 یسهبعطس هحاسم

 لا لمس (یشا را ]اتش : رفت ۲ ۲ ٩

 (هولادآ وغ)و (رایوالادآوغ) بوک ندنسهنروا كلی
 .رلردا قس یتسیضارا یرارپ

 هنااساق هديب ونح یایلاتا (Troja) | ا

 هرتمولىك ۸۰ كنەحوفو هدشلاا ) «

 یسلاها ٤٥۰۰ بولوا هبصق رب هدنسرع بونح
 [ .هلروب تعحارم هنسهدام «اورت »| س .ردراو

 كنتلابا (هبوا) هدهسنارف (1۳۵۲6۹)

 یربن(هنیس) «بولوا ربشرب یکم ۱ 2
 هدنسقرش بونح هرتمولک ۱ ست هدنرزوا

 «یسدادعا بتکم «یسلاها ۳۸ ۷۰۰ .ردعقاو

 «یسهاضتک .یسزوم یبتکم مسر < ؛ینیلار اد

 ؛یراتیعج عیانصو نونفو تعارز «یتکم تراجم

 ؛زب .هخوچ «یسهشنا لزوک «یساسیلک عنصم جاقرپ
 یرلهناتاید هلبراهقیرباف هراسو تالآ ربمد «هعصاب

 ۳ یرلقاقوسو باشحا یراوا شعب .ردراو

 .ردیلقیشالوطو
 ۵ وق كنهسور | 2 "

 تم : E ۱ ا
 یسلاها ۰۰۰ «بولوا هبصق رب هدنسیقرش لاعش

 .ردراو یرتسانم و رب روہشمو
 كالو ات |

 كج ا فاس ۱ 9
 .ردهدنسهرآ سلبارط هلا سجن ینعی هدنسهیبرغ تهج
 یرللحم تبنم «هدهسیا قلشاطو قلموق یسضارا

 .رولوالصاح نوتیز هلابوبحراسو هرآ ؛بولوایخد
 ٤



 ی ر ت

 ندنفرط یلاها «بونلو یخد یتوا هفلح هدنراغاط

 هری دنا هتشذلکسا صلبآرط «یرهتال رگ
 كن ربش هبفوص (1:::ذاعد) ۱ هم 0

 مدام « هيفوص » ] .ردیرکید مان ژ

 | :هلاروت تععایع هبس
 اا نسح 0 ا | یکایر هدام € اشا < هو «اشا دمع »| | «

 . هلب رو تعحارم هنبرا

 ریمزا كنتيالو نیدیآ (یلابروط عم)
 وا هبحان رب عبا هنساضقو قاعتس

 ندهبرق ۶۰ و عقاو هدنسهیونج تهج كرپمزا بول

(Triballes)كنسهم دق هطخ ایک ارت (  

 .رالبک

 تهح كناتسراغلب ینعی « ہدنسیلامش ےسق ر

 اع ءتول نق موق را ۳# نک اس هدنسهیقرش
 بولغم ندنفرط بیلف یجنکیا یرادمح اینودک
 .یدنا شوا طض یرلتکلعو «شلوا

e) 1ند رللارق هسنارف  

 یجترب هلا قول یعنلیا نوا ]
 بولوا بوذج رب نالوا شو یعدن كن وسنارف
 .رونلوا دانسا رازوس رادینعم قوچ رب هنسیدنک

 .ردشعا تافو هد 9٩

 هسنحا هتسلا (110011121۳6) ) ای
 لیکشت نتبالو برغیسلبارط 1 هباتیلوپیر

 « برغ سلبارط » | .ردسا نلیریو هیهطخ ندیا
 [ .هلبروب تعحارح هنسهدام

(Tripolitza) ۳"هروم كناو  

 اداقرا عقاو هدنسه ر رح هبش وپ

 ۔وکذم هر رح هبش «بولوا هبصق ر یرک كنتنابا

 .ردعماج ییاها ۱۱ ۵۰۰و عقاوهدنطسو نامه كنهر
 نوت بولوا روممو لوس احد هدننامز هیناقع "هرادا
 هدنساتبالسامخا ناو .یدنا یسهرادا ا كنهروم

 ریه ندنفرط قلود نانوب هدعب .بولوا بارخ
 سا .ردشمامهلو تروم یسا یدهتسیا شوا

 یرلءدقربش هیجو مویتنالاپ ؛اینیتنام «بولوا رېشرب
 ندم» «هلغلوا شلدیا سیسأت ندنفرط یرارجاهم
 .یدشفلوا هی هلیسا (سلوسرت) نالوا كعد «هثلث
 . رد رغصم كنو ریمل مد

 ,Tripoli 9 اب |

 ندم » به ۱ سلوپرت

 ربش جاق رب ہد دق نامز مسا و نالوا كعد « هثلث

 ۱ هدنایرآ

 هلوپپرت

 ۶ بم 7

 ی ر ت ۱9۰

 ده روس یراروبشم كا كروب .بولیریو هنکلعو
 ۔ارط»] يديا رایکهدنسهررج هبش هرومو هدهیقیرفا

 هنیرهدام «هچلویرتو ماش سلبارط ؛برغ سلب
 . هل روپ 0

 طخ) عقاو هدسنوت Triton) ) | نوتب

 | تننوک (ریک |
 زهکد هدهینانو ریطاسا (1:۱۱0۰)

 هلا (نوتین ) «بولوا ندنسههلآ ۴ وتیر
 یسیراقو ندلب .یدرونلوا معز یلغوا كن( هتیرتیفمآ )

 یسهارآ كىوتینو هدنلکش قبلاب یسغاشآو ناسنا

 روصت هدنروص راشوق قرهلچ یرو ندنکوا
 .یدربلپ دنا

 ۱ یان ر
¢ ne 

 .ردیسابو مدق ےس

(Tritehinapali )اسد  

 كتنرکو هدنسهرادا ساردم

 كنيربن (یرواک) .بولوا ربش رپ مکحتسم هدنسهطخ
 | هدنبرغ هرتمولیک ۱۵۰ ك (رواجتات)و هدننیع لحاس
 یسهناختب رب عنصمو یسیلاها ۸۰۰۰۰ .ردعقاو

 | ,بولوا یدرکم كغلەجار رب لقتسم هلبتقو .ردراو
 .ردیرقم كنهزرفم رب ندنرکسع زیلکنا موبلا

 ل كنهیسور اب | اددیرت

 ۲9 ریو زر هد نر :
 ۱ كلهرتمولیک ۱۵۰ با قس یراتلابا اتو وبل هللا هدنال

 | اینوویل هدنبرق ېصنم (هنود) .هرکص ندنایرج
 .رولیکود هنیرفروک

 إس .هطخ انرهلبا كناب رتسوآ ۱۵ | ام
 كو هدنجا كرفروك نالوا ییانمه عقاو هدنلامش

 | ناتسراجو ایرتسوآ «بولوا ربشرب ملعتسمو هاکت راحت 1

 | هرتمولبک ٩۵۰ كنهنيو .ردبسهلکسا یجعرب كنتلود

 اها ۱۵ ۰۰۰ بولوا عقاو هدنسد ع بونح

 أ «ییلحملاراد ؛یرلبتکم هیرص ةسدنهو عیانص «یسل

 ۱۳ ۱ ا يک سوسع هردو
 لوس رب صوصح هراینمرا «یسهناننک «یسهزوم

 ؛یراتخر لزوک «ینایل مالغصو عساو «یسهعبطم

 | ددعتم «یساسیلک عنصم رب «یسورتایت لوس «یسهعلق

 ۲۱ .ردراو یرلهاکحرفتو نادیم حرفم «یسهشا لزوک

  قبسوم .یرادغاک نوبوا .بولوا قوچ یراهقیرباف
 ۱ «تاجوسنم ندقوماب شاخ كیا ‹«هغبطق يلا

 .رونلوا لاعا هراسو تارکسم «تچامراپسا «هلتناد



 هبیدالیم قباسنرق ی یکساكی .ردراو ینراج

 یرب ندتقو وا «بولوا هبصق رب كچوک ردق هبه

 تیرتکا یسیلاها ر تالاب ھا پسک تی
 اذ «بولوا هجیابلاتیا یسیلحم ناسلو نایلاتیا هرزوا
 خرا ۱۳۸۲ «نکیا ندننافاضم یسهطخ كيدنوآ

 سس . ردهدفشو هدنلا كنايرتسوآ یر ندنسپدالیم

 بولوا هدنلخاد یسهیدق هطخ ایربلیا یلایا هنسیرتا

 .ردشغوا لیکشت ندنرلتنابا (ایرتسیا)و (لورف) اغلم

 ناتستاورخ ندنتهح قرش لاعش «هلوسراق لایک
 راس « هیدودح ایلاتبا ندنتهج یبرغ لاعش ۰ هر هطخ
 :هدلاع یفیدلوا دودحم هل زهکد قییاردآ ید ندرلف رط

 یسلاحاو هرتمولیک عبرم ۷۹۸۹ یسهیعطس هحاسما
 ابرتسیا «هتسیرت تلابا « .ردیشک ۱۶۷ ۶

 یسضارا .ردسقنم هغاصس ۲ هبرلسا خروغو
 نایلاتیا هصلشاب یسلاها .ردشنم هدناح طسوتم

 .ردبکم ندوالساو
 A 0 ۳ یزفروک هتسرت

 وو هدنجا e عقاو هدنلاش یابتم

 «بولوا رفروک كچوک رب هدنسیلاعش قرش كرفروک
 .ردعقاو هدنسقرش لحاس كنون یوبف هتل

 لامشو هلبراغاط ابرتسیا یهج بونجو قرش كلرفروگ
 ؛بولوا طاح هلیسبضارا كنغاجس جروغ یهح

 ًايرقت اضعوب الوط .ردفیچآ یهج برغ نکلای
 .ردهدنتعسو هرتمولک ۸ ْ

 ناسل ) ) Trismégiste اتي
 كمد « مظعا » هدنیانو

 ابو یراهلا لو یی لا كرايرصم ىكسا مسا وب نالوا

 «سمره»] .یدربلیریو «(سمره) نارا یرایکح
 . هل روب تعحاح هنسەدام "

 E « هلاعرت» | Trica) هلاقرت 1 1

 روت تعحام

(Tricaméron) | ۰كنهبقب رفا  

 - راق بولوا یربش و, یکسا ۳
 عقاوهدنس یعبونح هرتم ولیک ۲ كسنوت ینعب كحار

 هدرېش و رازملب هدنسیدالیم جرات ۰۳۲ .یدیآ

 .ردشقبا بولغم ی( نیلک) یرادمکح كربلادناو

 نوماشرت

 ي ر ت

 كوي لا كتومرضح هدیرعلاةررج ۱
 ناخ قرع كمابش ؛بولوا یسهبضق ] ۰

 .ردعقاو هدنررلطسو كنومرضحو هدنتبح

 ا»هدیناب و ناسل 2

 9 نهو د « ی هش وک ( ابرقاتبرت

 .یدربلب رب و هنسهطآ ابلیس |

 تیدنرس (1۳10008۳0816 ) | هلامکشرت

 -س قرش لاعش كنسهربرح

 وق)و هدنرزوا كنهربرح هبش كچوک رب عقاو هدنلح

 ریش رب هدنسبقرش لاعش هرتمولیک ۲۰ كن (وبمول
 .ردراو یناعل مالغاص كبو یسیلاها ۲۰۰۰۰ «بولوا

 هنطبض دی كلرازسنارفو كرايلكنلف ترابلزیکتروپ
 . ردهدنلا كل رلزیلکنا یرب ند ۵۹ ؛هرکص ندکدک

 تی تک رک رده لا اه

SS a 
 هدنسشراق یصنم كنغامريا قونروا .بولوا کوب لا

 با ۱۳۲۹ و یلاعش ضرع ۱۰۳۵۱ 2۱۱۰۳۳ و
“E۸۰ یو .ردعقاو هدسه زآ یر لوط  

 یسلاها ۰۰۰۰۰ «بولوا هرتمولبک ۰۲ یکاو

 یساوه .ردبسهبصق (نووتشدناپسا) یکم .ردراو

 كيو قوچ كب یناتابن .بولوا مالغاصو لزوک تیاغ
 «نوتوت .هوهق وئاقاق .یشماق رکشیئالوصح .ردیلاع

 یرلعبنم دوہلا رغقو تقن .ردنرابع ندهراسو قوماپ

 .ردراو یر ام كوب هللا یبونح یاقبمآ .ردقوچ یخد
 ندنفرط بمولوق قوتسیرخ هد ۱۹۸ هریرخ و

 ۱۵۹۰ كرللوناپسا هد ۱۰۳۲۲ .قرهنلوا فشک

 ندکدک هنبلا كرازسنارف هد ۱۱۷ كرازملکنا هد

 هنن هد ۷ «هلغفلوا لر ندنفرط رانو «هرکص

 هپ هلا وب س .ردشملوا طبض ندنفرط رازیلکنا
 - و) یدنسهربک هر رح (قینتت رام) ندن ربا رح لبتنآ

 نالوا BE هدنلاعش هرتمولیک ۰

 یسلاها ۰۰۰۰ .بولوا ید هبصق رب هدنجما كیوق
 .ردراو یرلهقیراف رکشو

 هدنناسل لویناپساهک ٣( ۱)۳۵۵۵ ارز 7
 ندنراهطآ لیتآ .ردکعد «ثیلث» ۱ جات

 هدنبرق یسیونح لحاس كنسهریبک هریرج (هوق)
 رب هدنشیونج قرش هرتمولیک ۲۵۰ ك (هناواه) و
 ینراص كلشبا كبو یسیلاها ۱۰۰۰۰ .بولوا هبصق

 و« يم

  (لاناور تر

 .ردراو |



 | س ت ۱:۲ | س ت

Tereus) ۱ههنا و ریطاسا( ۴,  

 كنسهعدق هطخ ایکارت ؛هروک ]) سوبر

 (لمولیف)و یجوزكن (هبنورب) «بولوا ندنرارادمکح

 یسیدنک ایوک «هلکعیا تنایخ هننباق «نکیا یسهتشببا
 لیدبت هلبلب یاقو هجغنالربق یسهحوز .هنشوقوخو
 ھوا

 هدنناسل نت, ( )۹ «

 ےسا و نالوا ر ومو ر

 شعا لکشت هرزوا قلوا بکرم ندیشک جوا هدامور
 یسجرب كرلنوب .ردشملریو هراتموکح تنیه شعب
 ؛سویپموب ؛بودیا لکشت لوا هنس ٩۰ نددالیم
 هن ۶ ۴ ندنالیم کاو ن ار قو ته

 نددیپلو سویئوطن آ ؛سوواتقوا بودبا لکشت لوا
 .یدیا بک

 عج كلاع هقمسکم (۲626060) ) « سه"

 یان Np وقيسکم 0 0
 قرش هرتمولبک ۲٣ كنوقيسکمو هدننرق كلوك نالوا

 ضعب « یسلاها 6۰۰۰ بولوا هبصق رب هدنسلاعش

 .ردراویتراجم كاشیا هللا وقیسکمو یناجوسنم قوماپ

 .یدیارېشرب مسحو روم لوانددورو ٌدرلل ویاپسا

 وقیسکم هلا هبصق نالوا یانمه یلوک وقوقزت س
 یضیعو ۲۲ یلوط «بولوا عقاو هل سه زا آر

 رزو لوکو .ردیلزوط.ك ییوص .ردهرتمولیک ۵

 .ردروپشم هلبنابغطو هل رلهحعاب
 بت ولوا هصق رب هدنسهطح هقرب

 یاردا ریهاشم ضعب ۱ سراس

 .ردشعو ی آر

 اینست E كنولاس

 اه ریس مسا كنیرہش
 [ لرو تعحارم هنسهدام « كيت

 كانسهررحهبش ناقلاب ( )s21 e هلاس

 اب ونح «بولوا یسهطخ لوس رب

 ابر و نوتیزو هلیکلاع نانو
 اینودکام الاش باقلدوانرآ ییونح یتعب هایسهطخ ریا

 .رددودحو طاح هل زیکد راهطا ید اق مه ها

 -هلسلس (دنب) ندغاطوو هلیغاط سوبعل نداینودک ام
 ینیدلوا شلربآ هلراهس هرص رب نالوا دتع كد هنس
 ندنانویو «هلبترمص كنسهلسلس (دنی)یخد ندریپا «یک

 شلرآ هلرفروک نوتیزو هلیغاط (سیرتوا)

۰ 

 اا هبعیبط دودحو هلراغاط فرط ره نامه «بولوا
 0 لیکشت هصوصخ هضوح رب شقلوا هطاحا

 رلغاط هرصرب ًایزاوتم هلحاس یخد هدننهح قرش یتح

 ندنرلکتاغاط یرارانکكنابلاست هلهحوو .رولوادتع

 ۱ لزوک ضعبو ندرلهووا تبنم كبو عساو یراهترواو
 |!لزوک دلا كناند هطخ و ؛بولوا ترابع ندراهس

 دنهیلاست نالوا هدنلخاد هروکذم دودح .ردندنرارب

 هرتمولیک عبر ۱۲ ۰۰۰ ًابیرقت یسهیعطس حاسم
 |كنيلاها .ردهدنراهدار یشک ۲۰۰۰۰۰ یسیلاهاو

 ندخالواو مور «بولوا نابتسرخ یمظعا مش

 لاها .راردهرزوا ترثک هدرلغاط رلخالوا .ردبکم
 .هسیدیا هدنرهدار لث رب كنسوفن عوج یسهیمالسا
 ۱۵ هیناقم كلاع راسو هیلوطاآ یرثکا ًاربخا هد

 | یاننا .بولوا كرت صلاخ رانو .ردرا شما ترجمه

 ّ .یدرلشعا ناکساو لقن هاروا ندبلوطان آ هدعت
 «یدبا کلم كنهيمالسا “لاها یسیلک مسق كنضارا

 دام ایلاست ۰ ردهدنرلفرصت تح موبلا یغوج رو

 | هلیسهلسلس (دنیب) ؛بولوا هدنس هلام یزیکد رلهطآ
 یمهلج كراربن ناقآ ندنسهببونجو هیلاعف دودح
 | عج هنغامرا (سوبنپ ایو ایربمالاس هلرکید مانو) متسوک
 | هدنسبیع بونح یابننم كنهطخو نکلای . رونلوا
 | نانلو هدنسهرا یسهبعش ییا كنسهلسلس دس و

 ؛بولواهدنس هل امیزیکد نانوب یسهیحان (مانویورپسآ )
 | هنر رب نالوا یمانمه نک ندنسهتروا كنهیحار و

 | هنیزکدنانوب هدنسیشراق تكنسهطآ هبنولاغک «لوخدلاب
 | هدایز ندهیلاست یرب ندیکسا هبحانو قجآ .رولیکود
 | كنهیلاست .ردشلهنلوا دع قصو بوسنم هریپا
 | بلغلوا لدتعم یساوهو تبنم هداعلاقوف یغارپوط
 ۱۳ تم راز تابوبح «بولوا قوچ كب یتالوصحم

 | .ردنرابع ندهاسو نوتوت ؛ماسیس قوماپ هللا
 ید یتاناوبح .ردقوچ یخد ینالوصح كياو نوتیز

 | .ردنرابع ندهلکرخو ربغبص «نوبق بولوا قوچ

 | یرلتآ هدعدق نامز .ردیلتوقو یل هثح وب یرلریغیص
 سيات یمرف سنج لوا كا تح «بولوا روبشم
 نیشیق .یدیا یورم یغیدلوا رایلهبلاست ندیا میلعتو

 | قوج یند یرلاعمو لدتعم یساوه هدنرهووا
 | هوصوق نعپ ندنتهح یراقوب كغلدوانرآ «ندنعیدلوا

 | یرلیروس نووق قوج كب ندنرلتیالو رتسانمو

 | هدهیلاست كني رلکب دوانرآ .رلرالشبق «بونبا ههیلاست

= 



 | س تا

 جد هیلح عیانص .ردراو ید یرلکلتفج قوج ر

 جم كنبرلیراق خالوا هصلشاب ؛بولوا یرلیا یلیخ
 «ابع «قابش «( هلناف ابق یتعب) هلو یرلکدتبا لاعاو

 نیشم رادقم یلیخ «بولوا قوچ یخد یرلهناخابد
 ؛نوشروق «مورق .رونلوا لاعا هلاسواکو نابتخسو

 یزآ كب «هدهسروینلو رلندعم راسو روک «ریقأب
 دوحوم رکو هدنربن سوک ك رک .ردهدقفلوا جارخا
 .راقيچ قبلاب یلیخ هدرللوک كجوڪ شعب نالوا
 یسهلکسا .رونلو یعاونا كنناناوبح وآ هدرلغاط

 هلاروا یلالوصحت اضف كنهطخ نوتب «بولوا شولغ
 .یسهزوقكسا «هبرآ «یادغب یتیلکندهلکساو و «رثیا

 هرباسو یغاب نوتیزو نوتیز «یرد «یغای «قوماپ

 یطخ لوب ریمدرب نانلوا اشنا ًاربخا .رونلوا جارخا
 .ردشلوا دتع ردق ههلاحرتو رپشکی ندهلکسا و

 | تیئدم عبنم هدندنع رابنانو یکسا یسهطخ هیلاست
 .یدیا نوکسم هلیماوقا (جسالپ) لوا كا .بونلوا دع هرکص ندنسهدهاعم نلرب .ردشهوا E تلاا |

 ندنسهطخ ربیا «بودا عباتن یجاق رب كماوقا و

 هک ؛یدراشمک هبهلاس هیجسالپ ماوتقا شعب ین
 ناریدنارق ینمسا هیلاست هبهطخ وب هد یرب كراتو
 هنانو ید ماوقا ضعب ندهیلاست .یدبا یوق (لاست)

 | ید راشم (هنسه رب رح هبش هروم ینعی) هسنوولپو

 درلنایرود .ردرلنابرود یراروبشم لا كراتو هک
 ۸۰ ندنسهراحم (اورت) ینعی هدنراحورخ ندهیلاست
 :یدیا مسقنم هسف ه یتا هحورب هیلاست هرکص هنس

 -وبتسه :هدینویجسالپ ,هدیویلاست «هدیتوینف «ایسنغم
 ؛ندرح لحاس هدنلاعش كسولغ یسک ر كران و .هدیت

 یهدنسهرآ یرلرفروک نوتیز هللا سولغ یسیعنکیا
 هطاتج کهدطسو یسعچ وا «ندنتهح هکمودو هیمرا

 یسیعشب ربشکی یسیجدرد ؛ندنرافرط هجدرقو
 كنهیلاست کسا .یدبا ترابع ندنراتهح هلاعرت ید

 ههلشاب بولوایرهبصقو ربشروبشمورومهقوچرب
 (هلاحرت)هقیرت ؛(ریشیکی)هسیرال ؛(هماتچ) لاسر ف :یرا
 بارخ مویلاو (نوتیز) هتال «(هینوصالآ) نوسولوا
 ؛نونارق «نوتریک ,سونوغ ؛ینموغ .هیلقاره نالوا

 (هینومح) یعسا یکسا كا كنهیلاست .یدیا هرئاسو هقاپیه
 انو ریطاسا نروس مکح لوا لا هدهطخ و .یدیا

 برا اب لا ۱۳

 .ردرلشماشاب لوا هنس ۱۵۰۰ نددالیم هک« رد (نله)

 اط رب ندنلسن 2 (لوکره) روبشم نامربق هدعب
 كنبرب هدنیسا (ساول) ندرلنو .بوروس مکح رلمدآ

 -اریا .ردرلشعا تنطلس تدم لوط هدهیلاست سن

 ناربا رلیلهیلاست . هدنموجه هنیرزوا كنانو كران

 هناریا یشراق هنانو .بودبا تیعبات ضرع هن رادمکح
 هدننس رارادمکح رب اط رب هدعب .یدراشع | مد راب

 بیلف هدنخرا ۳۲۰۲ دالبلالبق «بوتلوا ےب

 دالیلالبق هنیو «قاحلا هبهیودکام «هلطبنض ندنفرط
 ندنفرط رایلامور ربارب هللا هينودکام هدنخرات ۱6۸ |

 | هللا (نویلاقود) نانلوا معز نافوط بحاص هحهی

 ربع | قرش هدنماسقنا كنتلود امور .یدشغلوا طبض

 عزا ۱۷۰۹۰ تی اس هو همت تشریف
 هدنننطلس رود كناخ د زاب ناطلس مریدلب هدنسب رش

 مط ۵ هیاشگ كلامو جت هلتیم كکب ناخروط یزاغ

 قرش بونح هدنلالقتسا ناتو .یدشفلوا قاطاو

 «قرهنلوا كر هانوب یسهچراپ كچوک رب ندنتهج
 رب هلیناونع (هدیکوفعم هدینوبتف) ندنفرط تلودو

 كرب هانوب ربارب هلیسهشوک قرش بونح كریپا هیلاست
 هبنوصالا هدنتهج لاش نکلاب «قرهنلوا میلستو
 .ردشلاق هدهباشم تلود یساصق

 «بولوا ندنما وقا جالب یسهعدق لاها كن هبلاست

 ددالیم .یدیشعتالنانوب يسيلاها كني رلفررط رثکا هدعب
 هدنسهبفاررغح (نوارتسا) نالوا شماشاب هدنلوا مصع

 كنيلاها یهدنبونج كنسارجم متسوک نعي (سوینپ)
 ید كرابکهدنلاعش ءلروکذم ربنورلکتم هایتان ناسل

 .رویدیا نایب یراقدلوا ندنماوقا جسالپو یلهینودکام

 ندایلاتبا هدشنامز رایلامور هسیا رلخالوا یهدهبلاست
 هدننامز هناغع هرادا .ردرلشملدبا ناکساو لقن هرلاروا

 یلوصا تیالو «بولوا تلابا رب هلیمان یلاا هلاحرت

 قاتسرب لقتسم هدعبو قم هنتبالو هينا هدنسارحا
 «هلاحرت «سولغ «رپشکب .قرهنلوا هرادا هدنن ر وص

 هباضق ۷ هی رلعا هيمراو هینوصالا .هانچ هچدرق
 «نتسیو .هجلبلب «ولهرد همکی ؛«یورطو ےسقن

 درک .یدیا عماج ییهیحان ۷ هلبرلعا هکمودو هنیدنر
 قوچ رب هدنسارق ضعب رکو هدنراهبصقو ریش
 رهیکتو هرو سرادمو دجاسمو هفرش عماوح
 سم

 ۱ هس وراسل
 ی

 - هعدق هعطق ربیا (1۷65۲۲0۱16)

 لرلهطخ یفیدنلو ممقنم كنس



 لا لس وب

 هدنسبپ ونح مسق كنلحاس هروکذم ةعطق بول وا یر

 همالاقینعب (سیمایت) ندنرفروک هدرا ینعب (ابکاربمآ)
 ایورپست هلرخآ ریبعت .یدرولوا دنم ردق هنیربن
 مسا كنس ونج مسق نلنید (قلماچ) موبلا كغلدؤانرآ

 ترابع ندنغاجس هاب ندننهح یلاعش .ردیبدق
 ینعی ندنغاعنس یرکرا الاش «(ایسولوم) نالوا

 هلی را هطخ (اینوئاخ) نالوا ترابع ندنسهعطق (قلپال)
 نانو ید ًابرغ . هلرفروک هدراز ینعی ابکاربمآ ًابونح

 (نو رخآ)نشلرب بیرق هنیربصنم .یدیا طاح هلزیکد
 کسا بودیا قس یبهطخ و یراربن (نیکوق) هللا

 .یدروشوا معز یررپن میبح هدندنع رلیانو
 یبهطخ و هسيا یر سورول نعي (سورداراثب) ,

 یرهبصقو ربش هجلشاب .یدردبا قیرفت ندایسولوم
 ؛هنیفا موربح .هرداراخ .هقالا فوساق «ابسو دناب

 ندنراراد رسامور یسهلج ؛بولوا هراسو هقوروا

 ۸۰ ییدتیا ناسکی هلک اخ هدربپا كسويلپما سولواپ
 كنبراضعب قحا هلغاوا لخاد هدندادع هبصقو ربش .

 كنيروبشم دبعم (نودود) .رددوحوم یرهارخ
 .ردنونظمو یوم یعب دلوا نشم و هدهطخو ېد

 (سیلووقین) هدنب ونج یاېتم كن هطځ وب رابلامور هدعب
 یرلهبارخ هک« یدراشا سبسأت ربش رب كوب هلیعمسا
 .رددوحوم هدخزر رب راط هدنلاعش تعاس رب كنهزورپ

 ۔وا بوسنم هنموق جالپ صلاخ رلیل هبورپست یکسا

 ناسلمو سنجعه هلیسیلاحا ایسولومو اینوئاح «بول
 هرادا ندنف رط یرلاسور یدنک تقو یبخ رب .رلیدیا

 هدنتروص تیروهج یخد قلەرآ رب ؛هرکص ندقدنلوا
 سوریپ یرادیکح ایسولوم هدعبو ؛شللوا هرادا
 قاحلا هنتلود ابنودک ام هرکص اهدو «طض ندنفرط

 هلا كرایلامور ربارب ا اینودک ام .یدرانششوا

 یسعوط زوب هضارقنا كنتلود هتنازب تیام بوک
 یک ینیدلوا هدنرفرط راس كغلدانرآ «هنیرزوا

 «یدیشعا لکشت راتموکح كچوک ضعب ید هدتهح وب
 هدنراتنطلس نامز یلو دیزباب و ینا ناخدج ناطل

 .ردشع وا قاحلا هن هبناشم كلاعو چت یسهلج

 یدحوم كنورتابت (۲65015) | 7

 - راخ رات ۵4۰ دالبلالبق .بولوا ۱ لب

 یقن ندروکذم ربش هدعبو ؛شماشاب هدة هدن

 هدهقینآ هلیسهارآ زوکوا ر ربارب.هلبساقفر قرفنلوا

 ت س ت ۱۹9

 ۱ تایبعل یارحا هدنتسوا كنهارآوو ‹هکم رک

 .ردشقبا بیت راهلاه شعب .یدیشمالشا
 هبنانو ریطاسا ۳ 7

 هبپسن «هروک ۳

 شنا ےلسن هلوکره یرانو هلغغ و یردپ زق ۰
 ون و ندنرلعاقجا هلروکذم نامرهق ران ویو
 (سالو) یدافحا نانلوا همست ( ناییست )

 9# هرج ؛بودیک ههیندراس هدنتسایر
 .یدرلشع | ناکسا

 J اتوم) هدم دق نانو ا اف

 رانلوا هیعس هسوم .بولوا یربشرب ¥

 رلیرپ وو هللا هربثک هبنبا صوصخ هنتدابع كرلبرپ
 .یدا ن هل رلکیه

 ی ی دنب رف

Ek۳ برغ كناریا ( ردیرعم كرتشوش) | رت  
 ینعب (ناتسزوخ) عقاو هدنسبونح

 اا «بولوا ندنرارېش لوس لا كنتلاا زاوها

 رض لحاس كنغامريا نوراک .ردیرک م كنهروکذم
 اوا شلو یختیاب كناریا هدمدق نامزو هدنسم

 ا زید «قروا هدنبرق كنبراهارخ یربش (سوس)
 :هرصبو هدنسونج قرش هرتمولبک ۱۰ كلوف

 ۲ ۲۰۰۰۰ .ردعقاو هدنسلاش قرش هرتمولک ٥

 وص رب شغوا انب ندتقرط روباشو یسیلاها ردق
 بیاجع هدندنع برع نویفارغح هک« ردراو لوی
 باوتا رادتعف تاغ هد رپش و هلیتقو .رددودعم ندابند

 | قوراف رع ترضح ربش و .یدرونلوا لاعا هشغاو

 | یرعشالا یوم ترشح هدنراتفالخ نامز ك (هضر)

 | هدارواو شغلو هدنتیعم كبلاراشم .بونلوا مت هلیدب
 ا كنیراصنا كلام نب ءارب نالوا شلوا دیش
 |[ كناون قوج رب ندالطع رهاشم .رددوحوم

 | یرصم نونلاوذ یراروبشم كا .بولوا یسآر طقسم
 ۱ | (یرتست هللادبع 2 A ندن وبف وصهقلاط و ندناععا

 ۱ تافو هدتنخرا ۲۸۲ .بواشاب _هدهرص ب

ِ 

 e یرلهنارب و

 ا .ردشعا

  هلحد هدنس هيب رع تهح ۰
  هلحرب هدنسه را را ) سل ابار) هلا نورتس

 | .بولوا نوکسم هایسبلاها یربش رتست هک. یدیا
 ندهلحو .یدرونلوا لاعا باوئا رادنتعف هداروا

 .ردشمقیج الع ضعب یورعم هلبتبسن (یرتست)



 ی س ت

 كادر کیا ندننارمش ی رحاتم نارتا 1 و
 یزاربش (یهاربا) یرب «بولوا یصلخ لیس

 یند یسکیا .ردبلدابارتسا (موصعم ازم) یرکیدو
 رر ندراعشا كنسکیا .ردرلشعا تحاس هناتسدنه

 : رونلوااداریا تس ,

 تشذع دهاوخ نتج ملاعب را يا رد 8
 تشذک دهاوخ نیمز زا مکشا و كالفا زا مهآ

 شیب دادنعا ةر ددر رقص و ناتآ
 تسا هتفر الاب چھ زا ناسکان نیا ا

 یصلخحم كناذ جوا ندنسارعش ا 1

 اه دم یزامش یسک ر «بولوا ۲ 3

 ۱۱۰۹ «بودیک هناتسدنه هدننامز لرکناع هک :ردش
 : رددنراعشا هاج تد وش .ردشعا تاق و هد

 ار راک هچ نطواب ماوت یوک بیرغ
 ارم راک هچ نع اردوخ وتب ما هدربس

 دج یسا .بولوا یلزاربش هنب , یسییعطیا 1۳

 2 .شیا لوغشم هلکلدلعو قلفاصح .ردرهاط

 : ردکنوا تب

 ما هدیمر مد فاش از سب زا

 مكيم هناك یەم شال ماد

 یتطو هک ردشیدباعلا نیز ازریم یسیجنچوا بس

 : ردهدنشاب كنناوبد تس وش «بویمهلوا رعولعم

 ارناوید روشنم مقر لوا منکیم شمانب

 ارنا ونع یارغط منکیم نیرز عمش جات وچ

 ؛بولوا اش رب ندنناداس ناشاک ۱ ِ
 : ردندراعشا *هلج تس وش ی

 تفر یو و دمآ لکو دش یراهب دنیوک
 تفر کو دسمآ ی هک منادن وتیبام

 «ردربنرب هدنلاعش كنايلاتبا (165510)
 ندنغاط رابوغ تنس هدم رک وسا / نیس

 (روبام) ترهدیا نایرج یرغوط هونج «هللاعبن
 هفاسم كلهرتمولبک ۱۱۰و «ندکدک ندنجا یلوک

 (یب) هدنفرط تلآ كن (هواپ) .هرکص ندکدتیا عطق
 .رولیکود هتغامربا

 هقفتم ربهاج هرج وسا (105517) ۱ ي

 ریه «بولوا هیحا رب ندنس
 نایرح ندنجا .رونلوا رابتعا یسج ۱۸ كنهروکذم

 لاش «بولوا ىم هلبسا كربن نایبلا فن آ ندا

 (هلاو)و (یروا) الاش «(نوزیرغ) ندضتهج قرش

 ندنراتهح یبرعو قرش بونحو بونح «هلبرلهبحان

۱:۵ 

 ~~ ن پس م ل ل ن تتت

 س

 ی ض ت

 یسییطس ا .رددودحم هلدودح الاتا د

 یشک ۱۳۰ ۷۷۷ یسیلاهاو هرتمولیک عب رم ۸

 یک .راردکیلوتقو نابلاتیا یسهلج نامه بولوا

 یرلهبصق هنوزیلبو ونراقول .بولوا یسهبصق (وناغول)
 یسیضارا .رارونلوا ذاا تیروهج رک هاتون ید
 هدنسهلام ینونح كنسهلسلس پلا بولوا قلغاط

 روبام هلیلوک وتاغول .ردنرابع ندنسیداو نیسنو عقاو
 تنم كب .ردهدتنورد هبحات و ید یعسق رب كنلوک

 هناتمک «یرلاعم لزوک تیاع «یرلیدا و عب

 یتدیراجحا راسو رولب «مرم «یراحاغآ هتسارکو

 «بولوا هدنلا كنايلاتبا تقو یلبخ هبحا و .ردراو
 هد ۱ ۷۹۸ و «طضص ندنفرط ه رج وسا هد, ۲

 (هنوزملب) «قرهنلوا لاخدا هنسهرص هقفتم ربهاچ

 ۱۸۰۳و «شغلوا ذاخما هبحان یکا هل راسا (وناغول)و

 ندیلاها .ردشلدیا عج ه هبحان رب هلی نیست هد

 سلجم و «بولوا ینا وعیم سلحم لوس رب بس

 باتا هرادا تله رب بک نداضعا ٩ ندنرلجا

 .ردبآ

 ندنناداس ناشاک (ربکا یلع ازریم) 1
 «تلح ر هناتسدنه ؛بولوا عاش رب ی

 .یدیشعا لوخد هنق رط تااشب وردو رقق هدارواو

 :ردیدب راعشا اج تس وش

 نادیهش تبرت رب دمآ ترایز

 دنچ "هدیهرآ ایدراد هچ رکد برای

 ندنلحاس طيح رح هداصقا برغم) ۱ ا
 1 معما

 یسیداو (هلدغش) و هدب رحا لیم ر ۱ ر

 ندەعدق هنمزا بولوا هبصق رب یسا ك هدرزوا

 .رویدبا رکذ یوج توقا ینغیدلوا یروس رب هلاق
N۔هطخ (ایزماس) كنابرتسوآ (16:0۳ظ6) ۱  

 ۳۹ *]) (وارتسوا شیروم) و هكنتس

 هبصق رب یرکم اضق هدنسبقرش بونح هرتمولیک
 یرلهناخارد ؛یتکم جاقرب «یسلاها ۸ ۲۰۰ بولوا

 ابزلیلس هل بتقو .ردراو یرلهقیرباف هحساو هخوچو
 .یدیا یرکم كنبر ندنرلقل هقود

 ۔راسناوخ «بولواندنسا رعشناربا ۱ ۰ ع ۰

 هقشب ندننراهم یهدرعش .ردیل ] ام

 وش .شکا راو یس لزوکو ینرابم ید هدیقسوم

 :ردبدنراعشا "هلج یعابر
 مئو ناشوپ تسوپ زام هرلاد نوچ
 مث و ناشوکب هقلح ٴهرئاد رد

 مئو ناشوراغد ز یزاونب رک

 مئوت ناشوخ زا مه یزاوبذن رو



 ر ع ت

 نانلوا نایب هدنسهدام «ناونا» | ۰۱ ۰
 ی ا تیوب دف ناوظ
۳ 

 هلدوت) مقاوهدنتلابا (هراوان) كناناسا 2

E ۳ ۳ 
 -اشم راسو الع ضعب هدننامز هوما تموکح .ردیسا

 هنسهدام «هلدوت»] .ردشش و یتطو كمالسا ریه

 [ ۰ هیروی نا
 رگ موج ترق نیل دنا كجوکرب هدنسهبحات (ه د ونیس) هز ه

 . رو دا

 - وا هبصق رب یرکم اول هدتتیالو ك .َک
 هر یسهبعش کیا كنارس لبح بول

 بونحهرتمولک ۰ انیح كناعنص ؛هدیداو رب هدنس

 قرش هرتمولیک ۷ كنا نالوا یسهلکساو هدنسقش
 «یسوفن ردق ۱۲۰۰ نکلاب موبلا .ردعقاو هدنسلاعش

 .ردراویسهبریم هينبا راسو یسهلشبق جاقرب ویسهحتابرب
 یهدنفارطا ینیدلوا شفلو رومعمو كو اهد هلبتقو
 كنم یدرعت یوج توقاب .روبلیشالک | ندرلهاربو

 رعت س .رودبا دع ندنسهروبشمو هنتم عالق

 هل رلعسا هینغمو هرعاخ «مغلابتر «قارشید :یساصق

 اقرش «بولوا عماج ییهرق ۱۳۲ و ییهیحا ٤

Eبوت فراق اعم بر  
 یسضارا .ردودح هلبافاصم ندع یندندنتهح قرش

 .ردرادلوصحم و قاغاط

e ۳یتیدنلو مسقنم لشالو نع  

 كن هيام هطخ بول وا یربكغاعس ترد

 هدیدح الاش .«هلغلوا ترابع ندنیسق یلرغ بونح

 تنهرتلکنا ًاقرمش « هلی راقاعتس اعنص ندنتهج یقرمش لاعش
 «هرفروک ندع ًابونح «هلیافاصم ندع نانلو هدنلا

 .ردطاحم ةلرجا رصو هلیزاخوب بدنلاباب ید ًابرغ
 ٦ هلبرلسا او هرجح «هبطعق .نیدع «با «نرعت

 یهرق ۶۷ و هبحا ۱۰ «بولوا منم هاصق

 قش ید یغامس وب یلابح *هلسلس ارس .ردعماچ

 .رالاصرللوق قاطرب یرعوط4 هبقرش تهح .بودیا
 یغوچ دلراوص ناقآ ندنس هام قرش كنهلسلس و

 "هاسلسو هنب رېن (نیب) نلیکود هطیحررص هدنراوحندع
 هرجا رص ید رلناقآ ندنسهلام ییرغ كنهروکذم

 رومغاب ركاب یغوچ كرارہن وب قجمآ .رارولوا بصنم
 ندرلیداو وروق هدرلتقو راس «بوقآ هدنرلعسوم

 ل غ ت ۱۹

 ایر زود نالوا دنم ًابزاوتم هرڪ لحاس .ردنرابع

 ؛هدهسیا هدنلاح لوح نامه «بولوا دودعم ندمان

 | ییضارا تبنم كبو رلیداو لزوک یرلتهج قلغاط
 «یادغب «دیوج «قوماب .هوهق یلالوصح .ردواح

 ؛لادرخ «هلقب ؛یلادغب رصم ماسبس «هرود هبرآ

 . ردن رابع ندهرباسو امرخ شانحشخ

 ازریمو ندنساررعش ا
 ۱3۳ ۶ ربدتسهذمالن كئاص ] <

 : رددن راعشا

 اراراخ شانس میشنآ هآ قرب دزادک
 ارارصع كير نمهلا دزاس زاورپ ررش

 «ردیلناشاک .بولوا ندنسارعش ناربا ۱ خیام

 تس وش .ردشماشاب هدناهفصاو ۰

 : ردندب راعشا

 مشادیم ربخ لزنم زا رک شقشع هر رد
 مدشیم نوریب تسوپ زک نانچ ۲ مدپودیم

 - ارج كرببکی ار صع(تروغت ال | ك 5
 كنهرکسبو هدننمق بوسنم هرب بز

 هدیرزوا كحاورب یمانم هدننونح هرتمولیک ۰

 .ردطاح هلقدنخو هلروس «بولوا هبصق رب عقاو

 ت رغن - .ردراویرازاب یلتیمهاو یسلاهاردق ۰
 ؛بولوا هدنل وط هرتم ولیک ۱ ۸ هونح ندلاعش یجاو

 . .ردبرابع ندینضارا رادلوصحمو تبنم طاح هلا لوچ

 زاوترآ قوچ رب «یجاغآ امرخ +۰۰ یه رق ۰
 یالوصح راسو را ؛نوتیز «تابوبح « یرلوبق

 . ردراو یاب روبشمو

 ۳ افق هرم
 ترا 19 5 بتک ۱ سم زم

 .ردظوحلم یسلوا ترابع ندنموق زیغریق
 ندایقتاو الع مظاعا (دجا سابعلاوا) ۱ مد

 .یدبا یماما كننامز هدهفوک .بولوا

 .ردشعا تافو هددادغب هدنخراا ۰

 2۶ الت ندنرارادهح لحد 1۳۳
 یلغوا «بولوا یسهلوک كنابلب نیدلا ] ما

 هسولح هنتخ یلهد هدنسیرجه ځرات ۷۲۱ نیدلاثابغ
 ۲ هلیسا (قلخت هاش دحم) ندنلسنو ؛شلوا قفوم

 | یخد هلبراسا (قلغت هاش زوربف)و (قلغت نیدلاثایغ)و
 ۳ تنظیم هدیلهد رادیکح ییا کید
 هاش زوریفو قلغت هاش دمحم «قلغت نیدلا ثابغ » |

 | ۰هلبرویب تعجارم هنیرهدام « قلغت



 ت ف ت 1

 ESE ازان
 -رسغمو ءارق ربهاشم «بولواه رق

 ن هللا دبع رکب وا) ندنسهذمالت یلازغ ماماو ندنب

 (ینازاتفت نیدلادعس) ریبش همالعو (ینازاتفت ماد

 : شا و قم قوجرب راس هلا

 مظاعا (رع نب دوعسم a ینازاتفک
 ۷۲۲ «بولوا ندمالسا یالع

 عقاو هدنراوج (اسن) هدناسارخ هدنسیرجه جرات
 هددنقر هد ۷۹۲و «شغوط هدنسه رق نازاتفن

 و و شل و هدننمدح كکنلروع .ردشعآ تافو

 لثان هيظعتو تمرح قوسچ كب ندتفرط ریکناهج
 .ادتم مولع راسو داقعو هقفو ربسفت .یدیا شلوا
 كنهروکذم مولع «بولوا یدیرف كتبرصع هدهلو

 ندندنک یناغیلأت یلغلوا یسهربتعم تاغیلأت هدنسهلج
 الع نونو «شغا لاطبا یغوج كناغیلأت کلوا

 هلاغتشا هلسیردنو هبشصو حرش یراباتک كنسیدنک
 یرود مالسا یالع ینازاتفن «ندنرلقدلوا شمالشاب

 نیمدقتم هرانالوا شلک لوا ندنسیدنک«بولوب ه ییا
 EEE هراناک هرکص ندبلاراتشمو

 رب ههیمالسا تبندم ینابیرخ لوغم لوا ندینازاتفت
 نامه العو هدهیمالسا كلاعو «شمربو هلصاف

 ی هدهیمالسا قراعم ینازاتش نت
 مولع یراعم یی و هک افیح «هدهسیا شچآ رود رب

 نیمدقتم بولاق ترابع ندهبلآ مولع هللا هبعرش
 یعس تارم یک ہد هیمکحو هیلقع نونف كمالسا یالع
 همور ینازاتفت .ردشلقارب لمحو كورم یرلتهو
 ثحابم شعب ها هیناقع یالع بودی تحاس یخد

 هلغلاچ هبلغ هرلنوو «شفو هدبیعرشو هیلع
 ساسا یتافیلأت كنمنازاتفت ید هدررنگ یرب ندنقووا
 زبوج قنعل هدیزب ور یالع .ردشتوا ذاا: سیردن

 هحورب ییاغیلأت .ردبنازانفت ةمالع د ناریدناق هکغعا
 - داشرا ) هد و « « نیعب رالا بات » هدشدح :ردنآ

 «رصتخ» و «لوطم» هنیرزوا «رمیخت» ۰« یداحا

 قیاقح فشک ىف حولتلا » . رش کیا هلبرلتاونع

 ««ةيسعشلاح رش» ««مالکلاو قصنملا بیذپ «ےغنتلا

 باتک» «« ىفسنلا دناقع حمش» « « یرعلا حرش»

 ۱ ةدسعو رارسالا فشک »)۰( هبغنحلا یواتفلا

 حرش» « فیرش ريسفت رب وسراف هلياونع « رارپالا
 «نیبلاطلا دصاقم» راد هم لع ؛«یک اکسلل حاتغلا

 ل ف ت ۱۳۷

 لأوسلایبتنمحرش» «یسرش هلیاونع «مماچ» كنوو
 «کلاغباون حرش » ««لدجلاولوضالا ىلع ىف لععلاو

 - دنه (یدابآ ردنکس لابوکر ح یئنم)
 - رو ندنساآ رعش ربهاشم تكا

 یاوید كو ه هدیسراف ناسل «بولوا ندرانیمه

 وش .ردراو یرتا رب هلسناونع « ناتسلک نیت » و

ENو  
 نانفک نینوخز تسيل ناشن هکی بوک دنچ
 تسیل و نادیهش ز ینیب هکهلال نیا رکم

  RNمرا 7

 .رویدیا
 ندنرلباو ناتسدنه ا 9

 لغوا كکنج ر ویی | ناخ نیسح لضف
 یشراق هرازملکنا هدنسیدالیم جرات ۱۷۰۷ «بولوا

 تافلت قوچ كب هرازبلکناو ؛شغا بیرت مابق رب كوب
 هنمادعا « بولیدیا تسدرد < هرکص ندکدربدرب و

 كرت یتغاریوط ناتسدنه هدعب ,هدهسیا شقلوا مکح
 ههم رکم کم باغ وا وفع ندا رح و «هلبطرش كعا

 .یدیشلک

 روبشم لا و كوي لا ی او
 -اتسحرک هلیتقو « بولوا یربش ] ۲" ۰ 2

 دالب نالوا عبا هبهبسور موبلاو «یدبا یخقیاب كن

 - م كلی نالوا یانمهو یبیموع یک كساقفات
 2۱۳۶۱ E یما تیتعاق را رویت
 .ردعقاو هدیقرش لوط 4۲۳۰۰ هللا یلامش ضرع

 ۱۱۰۰۰۰ بکم ندسورو مح كرت ۱" «یجرک

 بتکم ینمرا رو سور رب .یسشراچ «یسلامها
 ددعتم «ینبرش عماج ۳ «یساسیلک رب لوس «یسدادعا

 كبو «یرلهجماباق یدروکوک عفان تیاغ «یرلهلشبق

 ندیکهبوکاب ندموطابو یو .ردراو یتراجت كاشیا
 هروک هتیاور ۳ ندنچا كربث و یطخ لوریمد

 «بونلوا سیسات هدنطساوا یدالیم نرق یعنشب
 هدنتفالخ نامز 2 (هضر) نافع ی نام ترشح

 هیمص ,یقرهنلوا ف الص ندنفرط هلسم نب بدبح
 كنەيمالسا تندم ندتقوواو ؛شلوا هيمالسا كلام

 فسوب نب دماح دجا وا) «بولوا ندنرک ارم "هلج

 یمآر طقسم كنالع اس صعب یک (یسیلفت

 هاشکلم رایجرک هدنسیرجه جرات ۰۱۰ .ردشو



 ل ف ث

 یدنسهرا دوعسمو دوج یرللغوا كنيقوچلس

  هیمالسا "یلاها « هلا طبض یمیلقت «هداغتسالاب ندشابم
 لقرظتم ندلا لالح هد ۱۲۳۰ یدراششاط یف
 .هدهسیا شعا دادرتساو طبص یسلش هاشمزراوخ ن

 هنس رب «قرهلوا ندنجاتن یلط كنيلاو ینیدقارب

 - راشلبا قارحاو طبض ندیکی یرہش رابجرک هرکص
 تیرخ ندیکب ندنفرط ناخ زیکنچ هدعب .ید
 هدنرود ثلا ناخ دام ناطلس هد .یدشش وا

 كلاع ءاکو هناثم كلاع هاك ندتقوا قرهنلوا 2
 دج انآ هدنخ رانا ۲٣۰ .ردشملوب دودعم ندهیاریا

 هرکص هنس ٩ و «بیرخم ندیکی ندنفرط راچاق ناخ
 ا دسر ندنفرط یزادلمح هلوص كاسا
 یوع رک هساقفاق دالب راسور .ردشوا كر
 هنب «هدهسراشا یعس هنعیسوتو راعا كرهدبا ذاا

 .ردبوتسم ربغو راط یرلقاقوسو مظننم ریغ یسهینبا
 ندنسهدرکم تالاا كساقفاق دالب یتلایا سیلغ

 روکو عقاو هدنبونح كنلابح ؟هلسلس ساقفاق .بولوا

 ابر .ردب رابع تر هو كنسهص وح یامربا

 قرش لاعش «كرت ًالعش .ییاطوق ندنتبح ییغ لاعشو

 ناورا « لووتوازملی یخد ًابونح ؛ناتسغاد ندنتبح
 یسهیعطس ةحاسم .ردطاحم و دودج هل رلتلادا صراقو

 ۷۲۱۲۱۷۰ یسلاهاو هرتمولیک میرم ٥

 .هریاسو كرت «ینمرا «یجرک «بولوا ترابع ندیشک
 ترابع ندنسهطخ ناتسحرک تلایا و .ردبکم ند
 -اضعا بساتتو مادنا نسح یسهیلصا "یلاها «بولوا
 روكا HANS قلغاط یسضارا .ردروہشم هل را

 كب هدنرلیدا و كفرا راب نلیکود اکو هلیغام ربا

 رب هدنیسق رغ بونح .ردراو ید یرلرپ تبنم
 .روینلو ید رللوک قوچ

 ندمالسایابطا ریهاشم(قرلا یسع) | یسلفت
 كنهلودلافسندنادج لآ تولوا ,

 دب هدمولع ضعب راسو هدبط .ردشعو هدنتمدخ

 رب لوی ید هدیوادن ما «بولوا يحاص یلوط
 ینبلأت جاق رب قلعتم هبط .یدیا راو قیقفومو ترابم
 ناسل «هلخلوا فقاو +ینایرمس ناسل «یک یغیدلوا

 هجرت هبیرع ییهیبط بتک شعب ید ندروکذم
 دارا سا هتلا راشما ناو نوو سا
 ,يديا شلوا لئان هننافاکمو ناسحا

۱۹۹۸ 

۱ 

 ی ق ت

 اضف هدنغامشس رودرو كنتبالو هنوق

 «بولوا هبصق كچوک رب 7
 هلا لابح .ردعقاو هدنسیع بونح ٠۰ كرودرو
 ٠٠ یسلاها .زدقوج یرلندصعم «بولوا طاحم
 .اصس رودرو یناضق نفت بس ,ردهدنراهدار یقک

 كناول بولوا یرب كناضق جوا ندیا بیکرت یغ
  راصلوک نالوا حس .ردنرابع ندنسس ونح مسق

 ۱۳ ورا بکرم ندهبرف ۵۳ ربارب هلبسهبخا
 ۴ ۰ردراو یسیلاها ردق ۱۲۰۰۰ .هرزوا قلوا اسم

 ۳ ندهزبسو هویم هلا هعونتم تابوبح ینالوصح
 ۳ هبیبرغ لاعش هلاعبن هداضق وب ییاچ (زن رک ) .ردنرابع
 ۴ ندکدتیا قس یتسیضارا كرهدبا نایرج یرعوط
 ۲ .رولیکود هزیکد قآ «بورک هنغاعس اشتنم (؛ه رکص

 .ردقوچ یغیلاب .بونلو لوکرب هدنسهیحا راصحوک
 بتکم ۲۱ دجسم ۲۰ «عماج ٩ هداضق نورد

 .رددوحوم نمر 0

 0 شمتق

 .ردشل وا ب ولغم

 (-- دج ماما) |
 0 تعحام )

 ؛بولوا ندنسا رعشنارب |( زم) | یق

 ندنفرط و هد 3۷۹۸

 هنسهدام «یش ۳1

 ۱ . - روق لناملس هاش ندهوفص كولم

 :ردکنوا تس وش .یدبا ندنرلیچ
 رارف دربکیف تخار لد كن یاضف رد

 تسي هنارب و نیا كيدز *ییادایآ ۳

 | ولكن هد۱۲۲۰ و ؛شغوط ۱ ۱ یه
 اه را هدنرناسل ودراو یسراق .ردشعا تافو هد

 | . ردراو ان" شعب مو یاری

 وش «بولوا نداساملعو ارعش نارا

 هلتلح رهناتسدنه :هدلاح یعیدلوا یلرتس ) +“

 دنتنطلس كلركناجو ؛شلوا یروظنم كهاش ربکا

 زارحا ید ی رال دستم «بولوا رار یردق

 هتلیه .ردشعا تافو هدنخ را ۱۰۲۰ .یدا شلنا

 یراعشا قوچ رب هلرانآ ضعب رکیدو ییاتکرب راد
 :ردکنوا تس وش .ردراو

 قشع یوسراچر هک سر نيا *هدنب نم
 دشا اد وس هدز تراغ هل هک رهاب

 | ۰۱ ۰ 1 ۱ اع ۰ ۰

 یبیجمرب .بولوا یعاش



 ی ق ت ۱:۹ ی ق ت

 ییا رب وش .ردلوقتم لاوحا بئارغ ضعب هدنفح | تلحر هناتسدنه «هرکص ندکدتیا تالاک باستکا

 تاقو هد رس و «بودیک هح هدعبو شو هدم

 :رسدراعشا "هلج یعار وش .رلشعا

 دراد قياغ ریغاپ فطل

 دراد قیاهن اماب روج

 دنچأت یعدم فرح رب شوک

 دداد قیاکح ینیب هکر ه

 ؛هلتلحر هناتسدنه هنب (قت اقآ) یسیعتکیا بس
 كزيورپ هداربش  بوریک هنتمدخ كهاشداپ ریکنابح
 :ردکنوا تس وش .یدیششوا نیعت : هنکلیم

 دروخ لد نوخ ناو دناشق لد نوخ نآ

 ملات مز بلز دوپ ردق نيا قرف

 ده | لا دی نب لع) | |
 ندارعش رهاشم ید ندلاقت

 شعبو هلبسهقلار راعشا ؛بولوا ندهبکلام ءابقفو
 .ردشعا تافو هد ۰۸ و ؛ شلو تربش هلداصق

 كنس «هیدید ؟هدصقا نالوا یروپشم لا كند اصق

 : ردوش ی الشاب
 یپرفلا نب ىلع انا ییدیدت بدید یا
 قح ىف كحو یدأت

IEنیرخأتم ( رداقلادبع )  
 تاقنطلا» «بوتوا ندالع ] کو نادلاقت

 .ردشعا تافو هدنخ را ۵

 -اشم (یلع رکبو ا دلا 2
 «بولوا ندارعش ریه ) یوم ق

 ین حدم یران آ ربش یا .ردفورعم هلک د (هجح نا)

 ٍنلایص ج ا یوم نیل حش هدنفح (ملص)

 ؛ردیسهبعید ییدتیا مظن ًاضارتعا تب رل هبعیدن تكنیلح

 «رکب یا م دق» :بولوا بک ندتس ۷:۴ هک

 رب هلیناونع «بدالاقنارخ» اکو .رسونعم هلیناونع
 ؛بوغوط هداج هد ۸ . ردشم زاب ید حرش

 .ردشعا تاقو ,E هد ۷

 ریهاشم ( یفاکلادبع لا قیس
 مولع بولوا ندالع

 .ردیبحاص كناغیلأت هدایز ند ۱۵۰ هدهعونتم نوتفو

 .ردشعا تاقو هدنخم رات ۷۰۰

 بد الا ربما

 ریهاشم(دعتم نب ىلع)
 يولازا ا ۱ CE ندلاقت

 .ردشعا تافو هد ۱٩۴ و شن وط هدنحم رپ ۱۳۷

 :ردندب راعشا *هلج تم

 هتقو اذهف ىل كلصوب معنا
 هتقذ دقام نارجملا نم قکی

 یتیلو كاوه ىف یرع تقفنا
 هتقفنا یذلاب الوصو یطعا

 هنسهدام « رغظم تیم ] ۱ ۰ دلا ےس

 |[ هل روس تعحا م 7 4 ق

 ءافش » .تولوا ندادا 9 س

 ارب ا یه و
 هکم .ردشعا تاقو هدنخر ۸۳۲ .ردراو ینیطل

 یتسهبخ را تاعوقو كماشو مصم «بونلو یسضاق

 عقاو هدایناپسا هک؛ردشمزاب ید رثا رب ربتعم نیم

د وح وم ىس ەسن ر هدنسهناختتک (لایر وقسا)
 .رد

 هنسهدام «یزب رقم» ]
 .هلرویب تعحارم

 | یزیرقم نیدلاقت

 ت ۰ دح وا ( ینابلب دم نیدلاقتریم ) 2
 نداداسو ندنسارعش نارا یدحو ی۳

 ندندافحا تكسابلت ندلادحوا 2 ندهنظم ؛بول وا

 سابع مات تلف ۳ ؛بوغوط هدناپغصا .یدیا

 ه «هرکص ندقدنلو هدنتمدخ كنیضام

 رد ماشا هدناررگ و ریجاو دانا .راکاآ هدیراتنطلتس

 هلباونع «تافع»«بولوا یرمصع دیرف هداشناو رعش

 كنو هلساونع «نافرع» «ىسارعشلا ةرکذت رب لصفم

 -رلناونع «رادمهبعک» و «فسو و بوقعی» «یرصتحم
 «ییایلس ٌهمرس» راد هن ,یسهموطنم ییا هب

 لاصق قوچ ربو یاوود بترم «یلاتک رب هلیناونع
 .ردشعا تاق و هد ۰ . ردراو یااوتمو

 ریش زاها تم
 دسريب راب قت لاح رکا دصاق ئا

 میهرکدو راب رکج نوخ نیمه هدید زا
 ندنتسالک و | رعش ناربا) | ۳۹

 همانهاشندنف رط هبلاراشم « هلتلحر هناتسدنه هدننامز

 قفوم کو «هدهسنا شلوا رومأم هنلب وص هرثن ك

 :زدطت وا تس وش .ردشمامهلوا

 کارد تور, هکدهد ی تسد ۳

 مک رکسش رپ تیل دای ناهد یراب

 هلصلح و ندنسا رعش ناشاک یشاک ی

 يسدجرب «بولوا یک کیا ل

 هدنخراا ۰



 هی ق ت

 شوحخو ور شوخ «ربارب هلغل وا سانشقیسوم و ظفاح

 :ردروپشم هلکغد (یشاک لبلب) «هلغلوا تاذرب ناجل ا
 : ردکن وا تس وش

 مک اچ لدرد یدوبن وا ریت ناکیپ رکا
 مک اخرد دوبيم یک مارآ ققاظ نیاب

 (یماک دیراورم) بولوا ندناداس یسیمنکیا سس
 .ردراو یربش یعد هدطح نسح .ردق راعتم هلکغد

 .ردشمریک هدنکد یرع يغب هتلحر هناتسدنه

 تسام لد ییانشآ تسیزوس اہ ره

 تام لد یارزا تسیدرد اجره

 دوب نون نمرخ قرب « هلعش نآ
 تسام لد یارس رود شک بوراچ

 راعش الا صالخ )و شتا تاقو هدنخ رات اد تح

 شمزاب ارعشلا ةرکذت رب هلياونع « راکفالا ةدبزو

 (ینیسح لع ندلایرش نب یشاک دج نیدلا قت) نالوا

 ردہم صخش رب یربآ هسقو ردیم یرب كرعاش یکیا و
 .یدمهنل وا قشح

Eیا رعش هاج ( یناردنزام یت یارعش هلچ (-از  
 تس وش «بولوا ندناریا

 : زدن وآ

 مدرکیم لاب غراف هناورپ نوچ كشا ماد ز
 مدرکیم لاعشوخ دوشیم نشور هکر ه غارچ
 معاش هروبشم# (لع )| هب زانمرا هش ۵ ۵ ۱ | و ید

 روس «بولوا ندرلهسداو

 نابعا .رونلوا داب هست ی ەدە

 جاتو یسهبرک كنیروص ىلع نب ثیغ جرغلاولا ندامع
 دیا یسهدلاو تاضاق ۷ ىلع نسحلا وا نیدلا

 -ردنکساتدمرب ؛بول وا بلاغ هنتحاصفو رعش یلضفو

 ماود هنسرد كنيفلس رهاط وا ندشیدح ظافح هده

 هد ۵ ۷۹٩ و «ش وط هدقشمد هدنجح راز ۵ ۰ ۵ .یدشعا

 یتیدلواشلیوس هدنفح هبلاراشم 2 .ردشعا تافو

 را ها عطف

 یدحن تدج لیبسلا تدجو ول
 هدیلولا كلت راخ نع اضوع

 الجر مویلا لبقا نا ىل فیک
 هدصا قیرطلا اهرهد تکلس

 هبقت)و (ناسوما تن هیقت) «(دجا تن هبقن)
 یسعنچوا ؛بولوا نداتدح ریهاشم یند (دهف تن
 .ردندنخابشا كط دم در ماما

 ر دات ۱۹۹۰

 دره ندنسارعشو تاداس ناھ 1 س
 «هلتلحر ا نس «بولوا ف ق

 : ردندنراعشا ؟هلج تا وش .ردشعا تافو هداروا

 شکندخ دروخ نم الد زا بآ

 یوج بلر لاهن هزات نوچ

 "۲6160061001, ) تىمدغت د وخار 1

 فیلم 9 eae ۱ تپدکت

 هرتمولبک ۲۹۰ لربارح قرهلوا هدنب رق یصنم كنبرپن

 قرش هرتمولبک ۱۰ كنارهوو هدنسسع بونح

 كرابلامور کسا .بولوا هبصق رب عقاو هدنس ولج
 . ردلقمیسلوا یمع كنهبصق یرلکدید (هرتساق مواداق)

 «هرکص ندقدنلو 7 تف لرلو ردا هنس ۱۰۰

 .یدیا شفلوا ریعت هدعبو «بیرخ ندنفرط رلیمطاف
 «قرهنلوا ذاضنا .رکرم ندنفرط رداقلادبع ریما اریخا

 .ردشوا طبض ندنفرط رازسنارف هدنخش را ۷

 توقاب «بویلروک هدنرانآ برع نوبفارغج ها الماوب

 ا رکذ هلبسا (تندما) كنیوج
 ۱ .ردراو یلاقحا قلوا

 لهتشو هدنلحاس كنغاعس 1 هر یک
 «بولوا هرق رب هدنکتا كغاط ] "

 هدنفارطا لغو هدنعقوم كنسهعدق هنیدم (سیلساف)
 .رددوبشم هقیتع راثآ قوچ رب

 و كننویفارغح برع ۳

 هنسيطسو ےسق كنادوس دوخایو ۱ رو

 و ینرلنطو ید كنهيلحم لاها .ردمسا یرلکدریو
 هنسهدام « نادوس »1 . ردب وه یرلکدتنا داب رسا

 .هلبروب تعحارم
 ا دغ قارع کک
 هدنسب غ لحاسكنهلحدو هدنسهرآ ۱ تن

 كلصوموهدنس یعلاعشهرتمولیک ۱۶ كدادغبقرهلوا
 ؛بولوا هبصق رب هدنسبقرش بونح هرتمولیک ۰
 .یدبا رېش رب روپشمو لوی هدننامز هیمالسا تسدم

 .ردبارخ موبلا یسهعلق نالوا شمت وب روبشم هلیتناتم
 ندنفرط ربشدرآ نر روباش ندسرف كولم ربث و
 الخ نامز كقوراف رع ترضح «قرهنلوا سسأت

 صاقو ن دعس یسهنس یم۱۱ كنهونن ترجمه هدنتف

 ةونع هدب (متعم نب هلادبع) نلیردنوک ندتفرط
 طقسم كناوذ قوج رب ندالع ریهاشم .ردشعوا ق

 .ردشلواردصم هب هبخ راب عیاقو قوچرب «بولوا یسار
 هنساضق اا «بولوا هبصقرب كچوک هذلاح ییدعش



 ر ك ث

 ریهاشم (ماس نب لماک مات وبا) | 2 ۳
 کهددادقب «بولوا ندنویفونص 4

 تافو هدنخرا 4۸و شفلو یش ینزوز طابر
 ررح نم لصف »و « ییرکت رصن وا »| س .ردشعا
 . هل روی تعحارم ید هنمرلهداما 6 قیرکت

e Eكلاع یلاعش یاشیآ  

 كرلتبروهج ندیا لیکشتیتسهعقت ف

 .رولوا دتع هجیوب یرفروک هقبسکم «بولوا یرب
 -اقرآ ندنتهح قرش لاعش «« تكلم رایلدنه » الاش

 بونحو ًابونج «هبراتبروهج هنابزبول ًاقرش «ساسن
 یبرغ بونح «هلرفروک هقبسکم ندنتهج قرش
 ید ندنتهج یلاعش برغ «هلدودح هقیسکم ندنتهج
 كنهعتجم ریهاج .رددودح هایت روهچ هقبسکم یی
 یسهیحطسهحاسم ؛بولوا کویب كا هعضارا تعسو

 ۱ ٩۷ ٩۹۱ یسلاهاو هرتمولیک عب 1۸۸ ۲

 -ادآوغ)و ( شاپآ ) نالو هدنسهبرغ تهح .ردبشک
 ؛بویلوا یرلغاط قحهنلآ هلاق هقشب ندنلابح (هبول

 هایم .ردنرابع ندرلهووا تبنم تیاغو زود یسضارا

 یکوس لا كنبراپا بولوا قوچ كب ید یسهراچ

 ( هترون لد هدنارع ور ) ناربآ یدودح هقعسکم

 ندیا قیرفت یییدودح قرش لاعش هدهحرد یعنکیاو
 هدنسهرا یسکیا كران و ؛بولوا یرلقامربا (رور دیر)

 «هبولدآ وغ «وینوتنآ ناس «سجتو :قرهالشاب ندبرع
 هنماسو یس «یتیشرت .سوزارب ور «ودارولوق ور

 قرهقآ ًايزاوتم یرغوط هنقرش بونح یخد یراربن
 هن رفروک هقیسکم كرهدا قس ییرلهووا تبنمو

 ندنرلیاچ لوس كا د یربن (سوق) .رارولیکود
 رولیکود هنغامربا (هترون لد هدنارغ ور) «بولوا

 .روینلو یرادس موق هدنرلبصنم كنیرثک | ندرارپن
 -ولاغ) کوب لا ؛بونلو رایوق قوچ رب هدنلحاوس
 «بولوا مالغاصو لدتعم یساوه .ردیوق (نوتس

 یورس «هشیم ماچو یراریاچ عساو نوزوا یرلتوا

 .ردراو یرلنامروا لوس یواح یتیراحاغآ هيل وامو

 رصم ؛نوتوت «قوماپ «یشماق رکش ینالوصحم هجلشاب
 ندنرکیم .ردقوح یرللو ریمد .ردهراسو ییادغب

 «نوتسولاخ ۰( ونوتنآ ناس ) یراربف هعلشاب هقشب

 ف ك ت ۱۹۱

 یسلاها ردق قحهنلوا ذاا تیروهج رب كسارکت

 وا .یدیشفلوا قاطا هب (الیوهآوق) «ندنغیدلوا
 هعتجت كلام هلیسهدعاسم كنتموکح هقیسکم هدهرص
 .یدیشعا ترجه هسارکت یلاها قوچرب ندنرازبلکنا

 لالقتسا هج را یسلاحا ساکت هد ۱۸۲۹ هدعب

 یشراق هريل هقبسکم تقو یخ «بوشنقلاق هنساوعد

 لود یرللالقتسا هد ۱۸۳۲۷ هرکص ندکدتبا برح

 ساکت هد ۱۸ 4 هو ؛شفلوا قیدصت ندنفرط هراس

 «نوجا قلتروق ندننازببعت كنهقبسکم «یبروهج
 كلاع ییالوط ندنوو ؛شعا قالا ههعتجم كلاع

 ؛بولو عوقو هبراح رب هدنسهرا هقیسکم هلا هعقج

 سلج رب .یدشخیا جاتنا یتنیولغم رای هقیسکم
 E یلانوعبم
 .رونلو هدنتسایرتح دروهجسر ربروئلوا باغقا

 ؛هدنسلاعش لحاس تكکنلف (1626۱) €
 لاش كن (هزردوز) و هدیلاعش رح ل

 ۲٣ ييو «بولوا هطا رب هدنسشراق یسهشوک یبرع

 .ردراو یسلاها ۰۵۰۰ .ردهرتمولیک ۱۲ یکاو

 كنهطآ و . رده رق دوم رب نالوا یمانم ی رک

 .ردشلو عوقو ههرح هبراح جاق رب هدنراوص
(Tékêès)هک «ردرپ رب_هدایراغنوچ  

 ابرق «قرهقا یرعوط هقرشندبیع
 هنغامربا (یلیا) «هرکص ندناب رج كلهرتمولبک ۰

 -هلسلس (ناش نایت) ًابونج یسیداو كرب وب .رولیکود
 ندنزاغو جاق رب كنهلسلس و .بولوا دودح هلبس
 ۱۸۷۱ یداو و .ردیا طالتخا هلا قرش ناک و

 هيسور رار , هلرلفرط راس كنابراغنوچ هدنخرات

 یسهداعا ندق رط قلود نيچ «قرهنلوا طبض ندنفرط

 .ردهدقشلوا بلط

 (هاشمزراوخ سنیدلاءالع ناطلس) شک در 2

 -وکح هدنراتهح ناسارخو مزراوخ
 یرادمک> نشب كنسهلالسنایهاشمزراوخ نروس تم
 كچوک هدنخرات ۰۷ ۰ .ردیلغوا كنالسرآ لیا .بولوا

 سولح هتخ .هلکعا بولغم یهاش ناطلس یردارپ
 لرغط ناطلس هدندودح (یر) هد 9۹۰

 ؛شعا طبض ید قارع .كترهدبا بولغم ییقومس

 هد ۹ .هرکص ندکدروس تموکح هنس ۲۸و

 «بودیا

 .ردشلیا تافو ندقانح | رللویاپسالوالا سارکت .ردهرباسو سالاد «نوتسوه

 .یدیآ دودعم ندهقبسکم «قرنلوا راعا ندنفرط

 هدنعضو هنلاح هقفتم ریهاج هلیلالغتسا كنهقيسکم
 مت اط روفکت

 تن زهکد هرهرم 0



 ف ك ت

 هدننیغهرتمولیک 9 ۲۷ كلوبناتساو هدنلحاس یب رع لاعش

 نالوا یبانمه یتحلس هنتالو هنردا «بولوا هبصق رب
 فصن ر هدرزوا كزەكد هبصق زدی ک نه كلغاس

 -وا سسؤم هدنرزوا هبن جاق رب ندا لبکشت هقلح

 راط یرلقاقوس .هدهسیا لزوک كب یسهرظنم بول

 یسیرجا «ندنغیدلوا قوزو یرلم ریدلاقو مطتنمریغ و
 یسلاحا .ردطاح هلروس يب یکسا .ردلکد لزوک
 لسم ی ۱۲۰۰۰ «بولوا هدنراهدار ۰

 ؛ینیرشعماج جاق رب .رددوجو مور «یمرا یروصقو
 هئاناو روکذ ؛یرلاسیلک لوب صوصخ هرابنمراو مور

 مور ؛یرلبتکم هینادتباو هبدشر ,«ریآ یریآ صوصخ
 یلیخو یتاکم هیادتباو هبدشر صوصخ هرابنمراو
 ,بولوا قوچ یراناتسوب .ردراو یتراجت كل شیا
 هرافرط راسو هلوبناتسا «هلغلوا روبشم یزوراق
 لا یو قو” هلتیلک هدهبصق .رونلوا جارخا هلتیلک

 هسیغو ینا .روتلوالق لوباتسا هلشب «قرهئلوا
 .رایغوا رنک بخو رواو هعفد جاق رب هدهتفه هد

 ؛ندنفیدنل و راراو دو رلدس ضعب هلاقندیکسا هدنکوا

 تیعها هدربدقنوا هک ردالوق كم ید یساشنا كنا

 كي .ردقو هببش هدنغجهنرآ ییرومعمو یه هبراجت
 ظ۱5۸9- هتناس) هدعدق نامز .بولوا هبصقرب یکسا

 سوتسدار) هدعب .یدیا ندنناکلتسم نانو هلیمسا (۵
 هنسلا موبلا «قرهنلوا هبعس هل يسا 0( ۵

 كنهناقعتلود .ردفورعم هلبسا (وتسودور) هدهبینحا

 .هرادا تح كلارق كچوک رب لقتسم هدنلکشت یادتبا

 ذوخأم ندهعنمرا ندتفرط رلیلناقع «هلغفلوب هدنس
 یکی ندننهک (روفکت)نالوا لاد ةهنسانعم «لارق»و

 یساضق یغاطروغکت -- .ردشفلوا هيمن هل رضاح مسا

 بیکرت ییاول هو یساضق رکرم كغاصتس نالوا ییانمه
 (رلقشا)و (هجهتروا) بولوا یرب كناضق < ندیا
 قرش لاعش .ردعماچ ییهرق ۲۱ رار : هل راهبحان

 ؛یلو هريخ ندنتهح ییرع لاعش ؛یلروچ ندنتهج

 یلوبیلک ندننهج یلونج برع «هلبرلاضق هرقلعم ًابغ
 هلزکد همم جد ندنتهح قرش بونح .هلبغاعتس
 نیک ۶ ۰. ایرقن یسلاها .رددودحو طاح

 هددحرد ییکیا .ردلسم یسهداز ندنفصن ؛بولوا

 رکلای رلیدومیو ینمرا .بونوا هدرلمور تیرثک |

 هعوننم تابوبح یتالوصح كناضق .رلرونلو هدرکم
 .ردنرابع ندنعاونا كراهویمو هزئس هلا

 ك كل ت ۱۹۲

phالو هردا  
 4 ار ی 1 یناط ۳

 یه دننهح ینرغ لاعف كنبزيکد همم «بولوا یرب
 اقرمش .هلغلوا عقاو هدنفارطا لرفروک رب قیچآ
 لامش ؛اسبلک قرف المش .ملبغاعتس لقتسم هجلاتج

 لوبیلک ندنتهح یبرغ بونح .هنردا ندنتهح برع
 دارا .ردطاح هلزفکد هرمرم ید ًابونح « هلی راقاعتس

 لزوک «بولوا قلهووا ًامسقو قلغاط امف یسینم

 یغاط روفکت .ردراو ید یرلریابو یداو تبنمو
 «هلغلوا دتع ًایزاوتم هلحاس رهت غاط رب رکید هما

 كغاجس .بولیکود هه هرد كچوک جاقرب نکلای
 هایمو «؛ردیبات هنسهضوح هنکرا یرلفرط رثکا

 کوی لا رانو .رولیکود هروکذم رېن یسبراج

 یسوفن كغاتس .ردیسهرد هحوب نک ندیلوبهریخ
 0۳ ۲۱۱ تولوا ترابع ندیشک ۶

 ؛یبمرا یب ۰ ٩۱۷ مور ی ۲۸  ء ؛متسم

 هبهرباس هفلتخم للم یروصتقو یدوب ی ۵۶

 هویم هللا هعونتم تابوبح ینالوصحم .ردیوسنم
 یرلاعمو نامروا ,بولواترابع ندنعاونا كراهزبسو
 هتسارک رادقم ربو روکو نودوا «هلخلوا قوچ یخد

 ید تاناوبخ راسو یکی «ریغبص «نوبقو «راقبچ
 ۱٩ .دحسو عماج ۸۱ هداول نورد .رلبردشت

 ۱٩۹۱ در ۷ .هسردم بارخ ۲و روم «هیکت

 « یکم هییادتبا 1٩ و هدشر ٤ ٤ هناك ۱ , هعشچ

 «هناضقا رغلت < «هناخ هتسخ ۱ ارواح ۱ .اسلک ۵

 «نورف ۸۲ «ناخ ٩۷ «هزاغم ۲۰۰ «ناکد ۵۰

 ۲۸ «ییالوط قاش ۱ نیم رد 1 ؛ماج ۹

 ۲ هدلحاسو هایم رک ۱ ۰ « هات ارد N «هناخحار

 رکلای یطخ لوب ریمد .رددوحوم هنیتنارق ۲و رانف
 .ودح كنساضق یو هربخو ندنچا كنساضق یلروچ
 قاس .ردراو ینقوم ۳ هداول نورد بوک ندید

 هل رلعسا هرقلعمو یلو هريخ «یلروچ «یغاط روفکت
 ییهرق ۲۲۰و هبحا ۲ ی هلاضق ٤

 ردعماج

 كنهيسو رب (160110۳ ۵00۲6 ) ۳2
 ۳۲ ORE رو

 ؛بولوا هبصق كچوک رب هدنسبقرش لاعث هرتمولیک
 هدلام ییدعش .یدبا یرکم كعلتنوقرب لفتسم هلبتقو
 .ردراو یسلاها ۱۲۰۰ نکلاب



 ل 4 ت

 یکن ز«بولوا یرادمکح یعجوا كنس
 - دی هدنخ را ٥۷۰ .ردیلغوا لرغلس نب دودوم نی

 لداعو ؛شعیا سولج هتخت «هنیرزوا ینافو كنیر
 هحاوخ نانلو یریزو «هلغلوا رادمکح رب ترپسکیو

 تموکح هنس ۲۰ هلبتنواعم كنبنورزاک نیدلانیما
 ندنو .ردشعا تافو هد ۷۹۰ هرکص ندکدروس

 نوا اعم بردی لرغط یسهداز مع «هرکص

 .ردشغا

 ناکبانا نروس _تموکح هدکرزبرا ۱ طب
 «بولوا یرادمکح یعنج وا كنسهلالس

 هلسولح هنخ هدنتافو كنبردب .ردیلغوا كفسا رازه

 ه راح هعفد ترد هلا یر ا نا سراف

 نا وک اله .یديیشط ااغ هدتتسول

 ناتلوا همالسا لها هدروکذم رپش «هدنکیریک هدادغب

 یرلکدرید شیت هبوکالح ینکیدلک هتفر ندهلماعم
 - هعلق (هبشخام)و «رارف هناتسرا ندنفوخ «هجدیشیا
 روبح هفشوا میلست هدعب «هدهسیا شلبا نصح هدنس

 لتق هللا وکاله نامرف هدنکیدتیک هزبربت «بولوا

 .ردششوا

 ك رنابتس رخ (8 1۵61۵) -- هتناس ۱ ات

 تكنیلوطانا «بولوا ندنرلهزیزع

 ندوراو یا ننس 9
 «قرهنلوا لاخدا هیوسبع نږد ندنفرط سولواپ

 هلتما رک «هدلاح " یفیدنلوا مکح هنمادعا هعفد یکیا

 یسیطروب هدن ۲۳ كلولیا .ردیوم یغیدلوا شاملتروق
 .روئلوا ارحا

(Tékéli) ۱ 6وا ندنناکداز ناتسراج  
 هدنسیدالم خرا ۱٣۷١ بول

 مخاط ربو ؛شمراقیچ لالتخا رب یشراق هیرتسوآ

 روطاربما هنس ۳ .هدلاح یعیدلوا هدنشاب ك رایللکوک

 _ هیناقع هیلع تلود «هرکص ندکدتبا تمواقم هن رکسع

 دع ناطلش «هلغلوا روبحم هتعحارم هشدادما كب

  وق كناشاپ ینطصم مظعا ردص هدننامز عبار ناخ

 تره ردنوک یرکسع یلناثم ۲۲۰۰۰۰ هلیسادنام
 ید هجرت بحاص «هدقدشلوا هرصاح یربش هاو "

 ندیلاع باب فرطو ؛شفو هدنتقافر هينا رکاسع

 هدعب .یدیا شقوا بصن هنکلکب یطسو ناتسراجم
 نالسعا یبییوع وفع هدنقح راراجم یلود ابرتسوا

۱-۳ 

 | هلالس ناکبانآ نروس تموکح هدسراف ۱ ۳

 و 4 ت

 یرلکدتیا كرت یتسیدنکر راحت یهدنتیعم هلکعا
 ترضح ؛ندنکیدتیا بلاغ هعلقو ربش جاق رب «هلتهج
 ناطلش هد ۱۱۹۰ .یدیششود ندنهحو كهاشداپ

 هدعبو هنکلسن رب لدرا ندنفرط ثلاث ناخ ناس

 یشراق هنایرتسوآ قرهنلوا بصن هنغللارق ناتسراح

 شا طب یربش داتسمره با راع هابلات
 «بولوا بولغم :ندنفررط یسنرپ هدا ًابقاعتم هدهسیا

 کلیو «شمهمهدیا برح هنشاب یدنک دعب ای
 زکاسع هداه راح نالوب عوقو هدهییرصو انیووالقسا
 نانلوا دقع هد۱ ۹٩ .یدا شغل و هدنتقافر هیاقص

 - ادرتسا یتکالما یهدناتسراجم هدنسهدهاعم چو ول راق
 ؛بولوا روبع هت رجه هنداعسرد هلغمامهلوا قفوم هد

 هدنرق دیمزا ندنفرط ینا ناخ ینطصم ناطلس

 هد ۱۷۰۵ و .شمکچ هکلتفج نلیرو هنسیدنک
 .ردشعا تافو هداروا

 - ورضراهدنغاعتسو تیالومورضرا ۱ را

 كچوک رب هدنسیقرش بونج كم
 هدنرلکنا یلاش كنغاط لوک كی .بولوا هعق
 «بولوا ریرپ قوچ یسهبراچ هایمو یرلاعرم .ردنرابع

 نخ نالولا ترابه نا
 «بولوا ریراسآ تنح نزاب هلببسح یعاقترا .ردقوچ

 .ردزآ یرانامروا .رولوا قوچ یندوریو وراق نیشبق

 یغاشآو یراقو «بولوا عماج ییهرق ٤۷ هعقب وب
 ذاخنا هیحان یکیا عبات هنساضت سنخ هلیرلمان نامکت
 كس رب نساب نالوا هاب تنام شرا دشت وا

 تفن هدننرق یه رق مان یلئارطق .ردهدنامکت یعبانم
 .راقبح یلدعم

 اضق رب هدنغاحسو تیالو كينالس ۱ a کت
 لاش یابتتم كشیالو .بولوا ] # 

 یسهرق رادا وق نالوا ئا .ردعقاو هدنسسش

 .ردعقاو هدنسس ع لاعش هرتمولبک ۱۲۰ كکینالس

 ۔روعو ناروط «هجورتسا ًاقرش «یلیرپوک الاعش
 رتسانم یخد ًابرغ هلبراضق هنیدوو ًابونح .راصح
 - وا طاحمو دودح لیساضق هبلرپ كنغاعسو تیالو
 ندهرتم ولیک عیب ۸ یسهیعطس هحاسم بول

 بولوا قلهووا ًاعقو قلغاط امس یسیضارا .ردترابع

 كيو یرانامروا عساو «یرایداوو ریاپ تبنمو لزوک

 ة كناضق یغامریا رادراو .ردراو یرلاعم ییا

 یغد ییاچ (وص هرق هنریز) «ېک ییدچ ندنسبفرش



 ه

 ؛هلایرح یرفوط هقرش لاعش ندیرغ بونج
 روکذم هرکص ندکدتبا قس ییسبضارا كناضق
 كنتالو كنالس هحهبتانا هوق .رولیکود هغامربا

 «یالو ؛رادواچ (هبرآ یادغب «بولوا یرب لزوک لا

 یالوصح راسو نویفآ «قوماپ ؛ماسیس ؛رصم
 .راقیچ یخد لابو یسهزوق كيا رادقم یلبخ .ردیلترثک

 .راقیچ بارش یلتیلک ؛بولوا قوچ ید یرلغاب

 هتسارک قلاریل كی نکس یدب یونس ندنرنامروا
 ؛ریغیص یسهیلها تاناوبح هجلشاب .رونلوا جارخا
 تالومم .ردنرابع ندهلکرخ رادقمیرحو یک ؛نوبق

 اضق .ردنرابع نذابعو یلاخ «ےلک هصلشاب یسهیعانص
 یسلاصا ۲۹۱۶۰ بولوا بکرم ندهرق ۰

 ی ۲۰۷۰۸ «لسم ی ۶ هدالران و هک ؛ردراو

 ی ۲۹۰ و مور ی ۱۱۳ ؛یدوب یس ۲۹ «راغلب

 ۱ «فیرش عماج ۶ هداضق نورد . ردیطبق

 ؛یتکم راغلب ه و مالسا ۲4 .هناختک ۲ ؛هسردم
 ۲ و شاط ۱۶ «ناخ ۱۰ «ناکد ۱۰ ءاسلک 6

 نداضق رک .رددوحوم a یربوک باشخا

 هدرضح زور هنسرپ هدهفاسم تعاس قح ر

 ؛رزوس نوک ۲ «بولیروق ریانب رب هلیمان (وصهرق)
 . رونلوا ارحا یساطعو ذخا هراسو تاناوبحو

 یطخ لوب ریمد ندیک هاپوروآو هبوکسا ندکیالس
 طخ ؛یک ییدع ندنچا یسقرش مسق كناضق

 چاق رب یرعوط هرابرلحما ید ندنرافقوم روکذم

 .ردشلپا هسوش

 هطخرپ هدنسسیونج ےسق كنيلوطا آ ۱ 5
 قایتسرب قلحلم هنتبالو هینوق «بولوا

 بولوا یسهبصق هیلاطنآ یرکم .ردشقلوا ذاضا

 .ردنرابع ندنرافرط چا هلیلحاوس یرفروک هبلاطنآ
 اش ودرو ندتتهح قع لاعش «افشتنم ًابرغ

 «بولوا طاح هل راقاعنس لیا چاو هیوق ًاقرش .دیج
 لحاس كنهطخو .ردردق تعاس ۸ یسهریاد طبحم

 بولوا قورعم هلیسا (ایلیفماپ) هدعدق نامز یعسف
 لیکشت یتسهطخ (ایدیسیی) ربارب هلیلیادیج یسلاعت مسق
 و هدنساننآ یضارقنا كنهبقولس تلود .یدردبا
 رب لسن «هلدرفت یرب هدنسا كب هکت نداما هدهطخ

 هلیمان (یلیا هکت)«ندنرطکدنیا تموکح یارحا تدم

 سوروات .ردشطنید (هکت) رکنا هدعب .بولو تربش

 دعب ینرلهطخ نامهرق هلا لیا جا یلابج "سلم

 را

 هك ت ۱114

 هدعبو هلامش هصربک هنبدودح یسهطخ هکت «قیرفتلا

 اطن آر هدیا لیکشت سوق رب هلبا ليات یرغوط هبونج
 لیکشت هصوصخم ٌهنضوح رب هدنفارطا یرفروک هل
  هیعیبط دودح ندق_طره نام هطخ و «ندنکیدتبا

 .اوس هلهحو و .ردشلریآ هلبطخ هایم یسقنو هلبا
 بسک یسضارا هجدلدیک هبیرجنا قرهالشاب ندنلح
 قلتآ یسیضعارا هرزوا تیموع .هلکعا عافترا

 . هكرلغاط ؛قرهلواترابع ندراالیاب كسکوب و ندلحاوس
 قوج ر ندهروکذم لابح .هدهسیا قلشاط یرثکا

 هرفروک هرکص ندکدتیا یقس یتسینحارا « للاعب رارب
 هردو ریاب رادلوصحمو تبنم كب ؛ندنرلقدلوا بصنم
 ا كنهبلاطنآ یرلکوس لا كرارب و .ردراو ید یر

 رېن تاغنمو وص هرق «وص قآ ناقآ هدننهج قرش
 . یاچ رچاق رب ندلوصو خاص یند یچوا هک ردیرا

 | لبکشت هضوح جوا یزاوتم هنیراربرب كردیا ذخا
 نودوا یلتیلک بولوا قوچ ید یرلنامروا .راردبا
  فلیریدنیا هلحاس هلسهطساو رابنا «هلبا عطق هتسارکو

 ید یرلاعم .رونلوا لقن ههردنکسا هجیلشاب .كر

 ربنیصو یکو نووق یخ «هلغلوا لزوکو قوچ
 , رلغاط .رونلوا جارخاو لاا غاب هداس .بونلسب

 . لحاوس «ندنغیدلوا عنام هنلوخد كنبراکزور لاعش

 نیرمس یرلالیاب .هدهسیا قام یلبخ نیزاب یتهح
 .ردییا كب یرلوصو مالغاص یساوه هرزوا تیموعو

 ۲ نوتوتو ابو لوک هللا هعونتم تابوبح ینالوصحم
 | قوچ ید یرلهچغابو خاب ؛بولوا ترابع ندهرئاسو
 ۱ لاقترویو نوه هدنلحاوس .ردلو یرلهویمو هزبسو

 . بولوا قوچ ید یلوتیز یک یفیدلوا لصاح
 ' نامز .رونلو هلترثک یراحاغآ نوتیز ینابب هدرلغاط

 رک ؛ندنفیدلوا شمت وب روم یلبخ هطخو هدعدق
 رهبصقو ربش قوچرب هدنرافرط جا ك رکو هدنلحاوس
 تالوعم .ردهدقتلو هقیتع ران آ عونتمو یرلهناربو

 ندهراسو زب «لوح «یلاخ ؛هداصس ؛میلک یسهیعانص

 یکسقا «هنالع یلالا «هکت یغاعس هک .ردنرابع

 هیحات ٩ «بولوا مسقنم هاضق ه هلراعما شاقو
 ۱۱۲۰۰۰ ارش اول لاها .ردعماج ییهرق ه ٩و

 ی۲۷ هو مور ی۳۱۷۰ کلا ندرلن و «بولوایشک
 یلاها هلجو مالسا الماک یروصق «بولوا یتمرا
 یردق ۷۰۰۰ ندیلاها .ردملکتم ها ىر ناسا
 .ردندندا رفا ریاشع



 لا ۹

E 
 .0

 هك لورا ورم

 «بولوا یتریشع ناکرترب

 یلیخ هنیرکسع سور هدنسالیتسا یبرلاروا كنهیسور
 .ردرلشعا تمواقم هنادرم تقو

 ته رخ(
 یرد ناف تكنیکتکبس نالوا یسالعا ی٢

 .ردو یسسوم لصا كنهونزرع تلود «بولوا
 ندنفرط رلیناماس هدنط ساوا یره نرق یفدرد

 هدنزود یناماس روتیصت تتولوا ین ا اک
 لالقتسا نالعا كرهدیک هنفرط هنزع یلغلوا مهوتم

 رب هدناتسدنه .بوروس تموطح هس ۱۳و ا

 هدننافو .ردشلوا قفوم هناورعو تاحوتف قوج

 كنون «بولوا ینلخ نکس کیس نالوا یدامادو یمالغ

 توطس یتلود هنزع نیکتکبس دوج روبشم یلغوا
 .ردشعا لاصبا هنسالاب جوا كلابقاو

EEهبوشرا نارا یاد ] اک فلک هلل ادمع ن مونا ما  
 .یدیا یسیلدازآ كهللاب دضتعم ندهیسابع یاغلخ
 ندرشو دم نم یسع ندنفرط هللاب ردتقم هفیلخ
 «قرهنلوابصن هنکلیلاورصم هدنخ رات ۲۹۷ یرکص

 (فسوب ی هشاج) نلیردنوک ندنفرط یمطاف هاب

e 

 هو ؟شف بلاغ هر ناف راک تر لس ۷
 جوا E BFS AF «هرکص ندکدتا كلبلاو هنس

 یرلمدآ كنیمطاف هللادبع هدنخرات ۳۰۷ .یدیا

 عفد كرانو «هلغلوا لخاد هننوعش هری رحو هفونم

 "هداعا .بولوا رصم "یلاو ًايناث هل یتبرومأم یلیکتو
 ندتموکح هنس ۲و ؛شلوا قفوم هشياساو نما

 «هدنخ را ۲ .یدبا شالوا لزرع هد ۹٩ «هرکص

 یسیلاو رصم الا «هنیرزوا یتافو كغلغیک نب دجا
 كنيفلاغ نالوا شا روهظ هدهرصم هطخ «بولوا

 تداع ینطق هدهرامالاراد ین زان هعججو «شلک ندنقح
 هللاب رهاق ندنا سولح هد ۳۲۰ ید شا ذاخا
 هد ۲۲۱ و .شلوا اقا هدنکلیلاو رصم ندتفرط

 نفد هدارواو «لقن هسدقم تس یشعن .بودبا تافو

 .ردشلدیا

REكنهرجوسا 1  
 ۔الیم حرات ۱۳۰۸ ندا جاتنا یلالقتسا

 (یروا) .بولوا یر ندرلنربو تببس هنسهعقو یسید

 ایرتسوآ .یدبا یداماد ل/تسروفرثلاو)و ندنسهیحان

 لر ۱۹5

 ؛( رلسک ) نانلوب یسیلاو هرچی وسا ندنفرط تل هقود
 ندنسهلج اا تالماعم ییدنبا هدنقخ لامها

 یسهبصق (یفروتلآ ) نالوا یموکح نکم «قرهلوا
 یسهقباش یدنک هنیرزوا .هلرکر ككرپد رپ هدننادیم

 هلتمرح لاک یبهقباش وب ران بولک كرەديا عمو
 ٠ مدلاح یتیدلوا شتا ذاخنا هدعاق رب یراهمالمالس
 عانتما ندکعا سفن یاقلا هتراقح و لت موسیوک

 یہ دقلیضا شن .بوئلوا مکح هنمادعا ,نوچگیدنبا

 رب عوضوم هنرزوا یشاب كنلغوا .هایبسح ینرہش
 رابخا هغمروا هلا قرأ ندةفاسمرب قازوا یلبخ يالا

 هنسیدنک ی قح هنلوا وفع .هدلاح یغیدلوا قفوم اکوبو
 قلا لئاف كنتسرابرتع لتو «شلوا دو اتل
 «نکیا شمروا یلالا .كرهلک بلاغ ید هنسهکلبت

 دانسوک) هدنتیعم كنيلاو ؛بونالغاب یرلقایآ و لا هني
 رع لا وزرا قوا سس هدارواو بک هاتح
 هدهار یاسا قحاو ؛شلریدس هغیاق هدنلوک (۵

 رهام كب یسیدنک .هلیسعا روهظ هنوطرف رب یلتدش

 قمراتروق شاق «ندنفیدلوا یکروک ی توقو یک
 لحاس یغباق لت موییوکو ؛شلزوچ یغایآ و لا «هرزوا
 (هرکصندقدال ربف ه هرق شیلات «بو ر دشانب هتمالس

 یو «قرهقار هدلوک یبیلاو «بوروا هیکترب هغیاق

 بورواهلقوا .نکرک یلاوو ؛شعوط یصو هدنرزوا
 یدبم كنا راحه ر وسا هعقو و .یدبا شا فلت

 - هبراحم (نتراغروم) نالوب عوقو هد۱۳۲۱ ١ «بولوا
 هد ۱۳۵۶ و ؛شفلو رضاح لت مویوک ید هدنس

 رب یا رابلهرجموسا .ردشعا تافو هد (نلغرو)

 یرللکیه ددعتمو «راردبا دای هلا هصوصخحم تمرح

 یسابدا اپوروآ رثکا ییهحورشم هعقو .ردرلشا رکر

 یراروبشم لا رنو .بوکچ هرثن و مظن كاس

 .ردیسارپوا كن (ینیسور) هلیسهعحاف ك ( رلیش )
 هدنلاعشهرتم ولیک ۰ كلصوم ۱ فا لت

 رب هدنتهح قرش كهلحدو

 .ردهبرق ويب

 لاج د ظفاح ندنساررعش ناتسدنه | 9

 ااو كلدب .ردیصلخ كنیولهد ] ك
 ۱۲ ۷ .یدبآ لئام هاوزناو تلزع «بولوا ندنناد

 : رددنراعشا "هلج تس وش .ردشعا تافو هد

 اردوخ دنکیم مک ادکو .اشره دیع زورپ

 مفد نتشیوخ زا نمو زا دنمم رب قفروت

۱۰ 



 ب ل ت

 ك ر كوب هدیراوح

 ۱ و غاب و 0 نرعا لت

 عو رب یمربق یلهناد قلراو هدهرق وو ینغیدلوا
 .رودیا رکذ یوج توقاب یتغیدلوا لصاح موزوا

 بهر هدنسهرآ راس با لصوم | ۰.۱ ۱۰

 ایر او E اا

 رب نیتم كپ هلیتقو «بولوا ههرقرب كحويب هدنرانک "

 ندارو كناوذ ضعب ندالع ریهاشمو «شغلوب یسهعلق
 ندنفرعت یهد « نادلبلا مجحم » یفیدلوا شمقبچ

 صاوا نيب كنو یوج توقا .رویلیشالک آ
 هدهریرح س .روبدبا نایب ید نکیدلند (رفعیلت)

 هعلق رب هلمسا و هدنسهرآ A هقر ید

 .شعا راو

 هدنس هبلاد كلب هدالقس 1 | لت

 كچوکرب هدنتهج قرش كربقوو میم

 یراهبارخ كنعدق ربش (سیلووتنوئل) «بولوا هبصق
 .ردسسوم هدنرزوا

 هلتعاس ندساسان هده ۰ ۰

 ی ربش و .ردیلحت كنمردق ربش (ناد) بولوا هبن
 هدعب .یدیا عقاو هدنسهیلاعش دودح تكنکلم لا

 .ردشلوا بجوم یارخ ك (ناد) یسبسأت كسابناب
 طولخم هلربطاسا 0 یا

 (هنیکآ) هدنخرات عدق نانوب نالوا ] ۶"

 لتق ییردارب كویب «بولوا یلغوا ك (قایا)یرادمکح
 -الاس) قرهنلوا درط ندنفرط یردب ,نوهکیدتیا
 هدننافوو :شقا جوزتینزهقو ءاجتلا هنیرادمکح (هنیم
 تنواعم هلوکره هدنطبض كناورت .یدبا شلوا ینلخ

 آور خد (رکوت) هلبا (سقایا) یرلاغواو ؛شعا
 «نوچخیدنلوا لتق هداروایسجرب بودیکه نسهرصاح
 دع مبتم ندنلق كنلغواو ؛شلبا در خد یتسیصکیا
 هلرارانف هتخاس قاط رب یتسیک تكسیلوا ییدتبا

 .یدا شمریتاب «بودنا بلح هرلابق

 0 (یربنعلا ىميقلا هبلع نب ماقله
FFتماقا ه ده رصد ؛بولوا ندهاصع  

 ا داسا شعب ندخسیدنک مافلظ لغوا ا
 .ردشعا تباورو لقب هشرش

 باع كنغاڪسو تبالو بلح ۳
 ر ھل

 اک ۰ كاتنيعو ق

 هلیتقو «بولوا هرق رب هدنسبقرش بونح ردق

 س ل ت ۱۹۹۹

 (ہاب لت) هد « نادلبلامجعم » .یدیا عقومرپ مکعتسم |

 .روینلوا ناب یغیدلوا نوکسم هللا یلاها

 ۳ ۰ سا ۳ £

 | «بولواهبصقر هدننبح قرش قی رطب لت
 ۳ ص ننتفرط نادج ی هلودلافيس
 .رودنا ناب یوج توقاب یتغیدلوا

al E 
 كوي رب نالوا یسیشراچو CT ی لن

 یغیدنلو هدهفاسم ليم ۱۰ نددادغب بولوا هرق

 .رودبا نایب یوج توقاي

 ینارشو «یدرونلوا ذاخما هاکحرفت ] ۰ ول فر هدست هو ار ل
 .یدیا روبثم

 فارس 3 دس ر وم «قرمش كن هلحد هدنسدش راف تاص 3

 -اصتا یرلهارخ یونببو هدنتهج اصتا ی راهبا رخ نرو ولن | هبوت لل
 ترایز یەک هعج ره .بولوا عقوم رب هدشل
 تكنسیلاها لصومو «ردروېشم هلیدهشم رب روئلوا
 ؛هروک هنتباور كنبوج توقاب دهم یهاکح رفت

 «بونلو یدبعم لوس رب كرابروئآ یکسا هدعق وم و

 ید ادعا تسکش ی راک هدننامز ستوب ترضح

 ندسوسرط | ۳ هدهفاسم ليم ۱۰ ندس
 « نادلبلا مجحم » یعیدلوا هبصق رب

 بو هد

eار دوب  

 .E ا

 ا - ا
e | 

 معز لوغشم هلقلراطبو هلکلیحرمد ) ۰

 . سنوولب ادتبا ایوک .بولوا رلنح قاط رب روئلوا
 لقت هسودر هدعد «نکیا اب هدنسهربارح هبش

 . رک رک لوا

eتنس  — Si TeleSsPHOrê J) 

 ۱ ۱۳۷ ۱ روفسلت
 شلدنا لتق هدننامز نایردآ «بودبا قلاپاپ دندهنخ رات

 ۷ كنبنات نوناک .كر هلربک هنسهرمص هزعا «هلغلوا

 .یدبا یلنانوب .رونلوا ارحا یسیطرو هدنس



 اب

 | هلیسلا
 یسوغرا .بولوا زبق رب نامرهق ] ۰

 هکعا طض یسوغرآ لوا هنس ۵۱ ٤ نددالیم .یدیا

 هنسیشراق  (نموبلق) یرادمحهتراپسا نالوا شقیک
 برج سو لو

 رب لوی ؛هلکعا روبحم هرارفو «بولغم یتسیدنک

۱۹۷ 

(Télésille)۱ ندنرلهرعاش مدقناتو  

 | رپ هنمانو :یدششوا رکر یلکیه ا تربش

 ر ضعب

 ؛بولوا ندنسامکح ایلاتی 0 ۳
 (هجروق ) كنهربالق هد ۹

 .ردشعا تافو هد ۱۹۸۸ و «شغوط هدنسهبصق

 ؛بونلو هدنېاع كتيعبا هنسهفسلف كنوطسرآ
 سیسأت ایمدافآ رب نوجا ی سس و 9
 جد تات کا ذاخا نشت کر ؛هدهسیدشعأ

 .ردشموروچ ندنکلیدنک بولوا لطاب
 لغ وا كسلوا روپشم (Télégone) ا

 تدم رب «بولوا یردار كقامتو

 (قاتیا) نالوا نطو . هرکص ندکدتبا یرح یردپ
 هکنرکامب نوا تع های ےک

 «هرزوا قلو رپ یزوس كنهاکو ؛ شلوا روبحج

 یسهدلاو یوا و : شمریدبلوا یردب نیزسقعاط

 (سولاتیا) ندحاودزاو ایوک .شلبا جوزت یی(هولن)
 .ردشلوا ىدج كرانايلاتيا TT هدنمسا

(Télèphe)نالوا طولخم هلربطاسا  

 هلا لوکره «هروک هنعدق حجرات نانو

 یتیدلواشلن  «هدنفیدغ وط «بولوا یلغوا كن(یکوآ )
 وطانآ .بونلسب ندنفرط كيک یقیدرپ اوک «هدلاح

 هفللغواندنفرط (سارتوت) یرادمکح (ایسیم) یهدیل
 یشراق هرلینانوب هدنسهراح اورتو ؛شفلوا لوبق

 حرج ندنفرط سوالیخآ «بودیک هنیدادما كرابلآورت
 سلواندنساپ كقوانابلهراب یتسیدنک «هدهسیا ششكوا

 اکووو ؛شلوا ییا یسهراپ ہل رب نالہ ندنفرط
 صاع :یدبا ششو هدنشدخ كراو هد

 یتشذکرس كنو یسارعشضعب كناپوروآ هبا(دیپیروا)
 .ردراشهکچ هہظن كاس

ly ۳رب ندنزایکصاخ  

 ارحاو هلیلاجو نسح ؛بولوا ییداق-
 .ردهروبشم هلذوفن ییدتیا

 راق ىلحاس هزورپ ( 6ا62 6) ۱ امت
 تنسهربغص* هربزرح (قاتیا)نتاکهدنسبش ی

 1 ل ت

 -امربق نانو ندا هرصاح ین ربش ا رو یرادبجح

 اورت «بولوا یلغوا كن هبولتم) هليا (سیلوا) ندنران
 ندنټ وبیغ كن رد .یدیاهدکیشب هدنروبظ كنسهب راحم
 هنتروص رابتخا رب هلیسا (روتنم) هک هنس ۰
 هل ھال تن (موزیم) ةا ی 6 نیک

 رب هد(سرق)و هتراپسا «سولی .بوقیچ هنسبرح
 تدوع هقاتا «هرکص ندقدلوا راچود هتاعوقو مخاط

 ندنفرط رانانلو هدنسوزرا جوزت یتسهدلاو «نکرديا

 ینردیو ؛شعا لتق یرلمدا نالوا شوق هیصو

 هرات نالوا:یشراق هنیراراکبلط تكنسهدلاو .بولو

 كسیلوا رانهاک . یدیا شما مدراپ هتسیدنک هدرا
 شلیوس یغحهنلوا لتق ندللا ىلغوا یدنک

 شلوا روبج هکعا نطو كرت قالت .ندنرقدلوا
 ندنفرط (نوفلت) عردار ی تساپک یوهتسا
 جاودزا هلزیقرب هدنسا (هکریک ) قالت .ردشمتوا ارحا

 (سومور) دوخایو یزبق رب هدنسا (امور) بودیا

 كسوربموا یشذکس كقالت .ردشلوا ىلغوارب هدنسا

 هسنارف «یک یقیدلوا لوقنم هدنسهم وظنم «هدایلیا»

 هلیناونع «قالت تشذکرس» یخد (نولنف) ندنسابدا
 تنه وسا رف تایدا هک هری مرا وار ناف تماس
 اشاب لماک قبسا ردص ربا و .رددودعم ندنناکرا

 یرلتضح اشاپ قیفو دجاو هناغیلب ندنفرط موحم
 .ردشعه وا هجر هرعاسل قرهلوا هداس ندنفرط

 الت ابو ی د ۲ 3

 بن ا E | یرح لن

 یشراچو یسهعلق هدنسهنروا «بولوا هبصق كچ وکر

 .رویدبا رک ذ یوج توقاب یتغیدلوا یراناکدو
 نا ره و كرا رح ( 1B n1 ۱ تای

 هرتم هلی( ۱۸ ٩ كنا رخو و هدنتلارا 1
 كلهرتمولیک ۶۸ ندرح لحاسو هدنسسرف بونح

 «یسلاها ۱۳۰۰۰ «بولوا هبصق ر هدهفاسم

 راسو هحبسا ؛یسهعلق نيتم یعس هلیسا (راوشم)

 یاب نوتیز «یرلهناخاید .یرلهنامع تالا ریمد

 هدنراراوج «یرلهجتاب نادف «یرانمرکد قیقدو
 عساو «یراهجناب لزوک یواح ییهرثم راجثا
 .ردراو یتراجم كلشیا یلیخو یراقلنوتیز

 «بولوا ربشرپ كویبو روم یلیخ هدننامز هیمالسا
 رقم كل رلبسد ردا هدعب .یدیا یدرک مع تكنسهلنمق هنالز

 هرکص اهدو یریز ی هرکص «بولوا یراستموکح

 تام



 ه ل ت

 نازی تیابنو «شمک هنطض كندحومو نیم
 «قرهشلوا ذاخا تموکح رکمو طب ندنفرط

 ششلوا نییزتو عیسوتو راعا هدایز اهد هدننامز كران و
 هدنراتنطلس لئاوا كناخ نایلس ناطلس ینوناق .یدیا
 طبض ندنفرط كب جوروا یردارب كناشاپ نیدلاریخ
 هدهسیا شمک هنیلا كرللویناپسا ًابقاعتمو .ششلوا
 هیناشع كلام ةي هدننامز كيلاراشم هاشداپ نب
 .ردشوقحم هربارح یرب ندتقو وا .یدیا شلوا
 طبض ںدنفرط رازسنارف هدنسیدالیم خیراا ۵

 كنوو :شفلوا كرت هرداقلادبع ریما ًابقاعتم «قرهنلوا
 رارکتب هد۱۸ ۲ «قرهشلوا ذاخا رکم ندنفرط

 .ردششوا قاحلا هریارحو طبض ندنفرط رزسنارف

 ندهبصق ییا بیرق هنیررب كربشو یوج توقاي
 نیقلمو (ریداقا) كنسنکسا ندرلنوو ؛ینغیدلوا بک

 وب مث (نز فا ):تاتسکب نالوا یتسات ندتق
 .روب دیا ناب یغیدنلوا

(Telmesse) 1 ۳عقاو هدنلحاس اینم  

 .ردیب دق سا كنسهبصق (سم) ا
 )رر

 ر روہشم د اک ا هدعص هدنع | 7۳

 ناسا رب تیرقاب اش دلو معلق و
 . روب دا

 هعلق ر هدنس رق نامعنلاة رعم هدماش 7 لت

 طقسم دربهاشم ضعب «بولوا ك

llا  EEکسا  , Eلا  

 یتیدل وا یسهعدق هشا ضعب ندرلشاط هاس شن

 .ردروک ذم هد« نادلبلا مجم »

 ریهاشم (ایارکشکن نیس او ا) ۱ 1
 یوسع بولوا ندییعیابطا ^

 ندنسهدمالت كنهرق ی اتش روپشم .یدیا بهذلآ

 .ردشلو تربش هلصلحم و « هلغل وا

 تادجن هودنلافیس ؛بولوا روپشم هلینامولعمو
 ناتسراچ ) هددادغب هلودلادصع .یدنا هدنتابط تمدح

 ید ییهجرت بحاص هدنکیدتیا 7 یی( یدضع

 لادا هنس رص یسابطا ی روک ذم و ؛ بلحم

 «یواحملا»قلعتم هبط .یدیشلوا رترب یردق هلکعا
 .ردراو یتافیلأات ضعب راشو یرتارب روم هاساوتع

LSهدنساضقو قاعس  

 قرهلوا هدنبونح هرتمولیک ۲۰۰ درعسو

 | تراہم یهدبط

 و و ۱۹۸
 كچوک رب عقاو هدلحم ییدلکود ههلجد كنياچ درعس
 . ردهبصف

 قیرط ندبک هناحب رذآ ندلب را ۱ ا 1

 هد هلم ییا ندلبراو هدنرزوا
 یغیدنلو هدنسهرا راغاط «بولوا هبصق كچوک رب

 راتوط ینرپ هعلقو یتاربخ ضعب هایسیشراچ لزوکو
 .رودبا ناب یوج توقاب ینغیدلوا یمن رب

 هدننهح ناسارخو هدنرلغاط ا 3
 هد « نادلبلا مجج* » یغیدلوا هبصق ر
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 ۳9 هدننعع ٥ «بولوا یدالوا رغصا

 هشرش ثیداحا ضعب القن ندراردب .ردراو یالتخا

 هدنرلتفالخ نامز كل( هضر)یلعترشیح .ردشعا تیاور

 فرط لوا ندیراصنا بوبا واو هرکص ندلبس
 هدنمسا ( رق ) .یدبا شلوا یسیلاو هنیدم نداضترم
 .یدیا راو یلغوا ر

 هلبرللایعو لهاو ندهباحص یخد (هدنم نر مان)
 ه هندم ندهکم هدلسر رخف ترضح تیعم رار

 .ردنداوذ نشا ترش

 اربح هک« ردراو اهد مامت رب رکید نذهاعص س

 .یدنا ش هی ربمغیپ ترضح دزن رارب , هلا ههراو

 كسیغ نادوس (10۳0۲010100)

 «بولوا ریش رب كوب هدنطسو ۱ وتکیت
 هلبا یلاش ضرع ۱۸۲۱۰۳ هدننرق یغامربا (رصن)

 رب ترابع ندموق ضایو هدیقرش لوط ٣
  هدار ۲۰۰۰۰ یسلاها .ردعقاو هدنسهروا كلوچ

 9 لا تلثم ربق .ردلسم بها «بولوا هدنرا

 :هدنرن رحت .ردهرتمولبک ٤ یسرباد طیح دوا

 ندیک ندشکایمو ساف هعلشایو نافس نایلشیا

 وتکبت «بونلوا تراجم رب كویب هلیسهطساو رلناوراک
 قرش نادوس هلیس هب یعو هیلاعش لحاوس كناق رفآ

 ۱0 یخ نر ترا رب هدرا
 ۳ راوآ هدن سد راذا تص كک اح رب لقتستم رار
 نا .یدبا هدتتیعبا تح كنك ام شک ام امدقم
 .یدیشمایغوا ید هربش و هدنتحایسروپشم ۳

 یراساس كنسهطآ ی

 .بولوا هبصق رب یک ص اضق هدنتلابا

 .ردراو یسلاها ۰



 د مٽ

 - رصم ؛(رهاظ كلم) اغوب رويت دوخاي ۱ اش رک
 كنهسک ارچنامالغ نروستموکح هد | ۰

 رهاظ كلم .هدنخرا ۸۷۲ «بولوا یسک ۲

 قجنا هدهسیا شلوا صم ناطلس «هدنطاقسا كيابلیا
 ندرادتقا عقوم .هرکص ندکدروس تموکح یآ یکیا

 رادنیدو لاص . یدبا شوا ین هطایمدو .طاقسا

 .یدبا مدا ۳

 نیدلاماسحریما) یشاط روه دوخاب ۱ ءا 8
 رکیراید (یزاغلیا نیدلامجم نن س ل < _

 E قلود قترا ى نروس تموکح هدنرلتهج

 یسلاو بلح هدننامز كن زاغلیا یردب بول وا ندنر

 نیدرام هدنخرا ٩۱۰ هدننافو كنبردب :یدیشلوا

 ندشلتف كمارپب ن كلب یسهداز مع .بولوا یک اح

 هنسوا هنب هددسیا شا طبض ید یلح هرکص

 ندنسیدنک ید ینسیصن هد ٩۲۱ «بودبا بئاغ

 هدنقزافایمو یدرام .یدبا شا یک ز ی لااع
 هد ۵4۷ .هرکص ندکدروس تموکح هنس زووا

 .یدیا تاذ رب میلحو عبطلامرک .ردشغا تافو

 روکذم ءاضقو هدنساطقو قاعس ] ی

 ندهرق ۱١ بولوا هیحا رب هدنس هیلاعش تهح

 .ردقلغاط یسیضارا .ردنکم
 رب هدناتسزام (1600۵5) شط د 1

 «هلناعنت ندنراغاط تابراق هکءردرپن

 هوسارق تایاب كرهدا نانرح یرغونط هقرش

 با شبسنارقو قس ینراتلبا لاتنوروتو راوشمط
 ندکدتیا زورم ندنجا یراربش هوجابو راوشط
 ود ههنوط هدنفرط بلا بش وص و «هرکص

 .ردهرتمولک ۰ یسارج .رولیک

 تزد ندنسارغش ناتسدنهو ناربا ۱ نیک

 : ردیصلخم كنيشک

 ندنسیلاوحنامهاش نامرک (ناخانعر دیس) یسیجرب
 لهاو فراع «بواوا ندندافحا كنيلو هللاهمت هاشو

 .بوغوط هد ۱۰۸۵ .یدا ریظنس هدقوصتو لد

 هدننامز ریس خرفو «شلوا لوغشم هاداشراو سیرد

 تكهاشدجحم هدعبو كبلاراشم هاشداب هلتلحر هناتسدنه
 وش .یدبا شاوا لئان هنیطعتو تمرح هداعلاقوف

 :ردندنسهنافراع راعشا "هلج تب

 اره دشاب سر تسدرک ندشوا یاپ كاخ
 ارم دشاب سوه نتشک اپ شقنزا ریغب یک

 نم ت ۱۹۹۹

 نورعم هلکغد (یولوم نیک ) یسیعنکیا س
 ندندافحا كرك لساف نیما دجم الم «بولوا

 هیلقع مولع .یدبا ندنسامع كريكلاع هلا نابجهاشو
 فبطل یراعشا «بولوا یحاص لوط د هد هبلقت و

 تاقو هدنطساوا یره نرق یعنکیا نوا .ردل وبقمو

 : ردیدب راعشا *هلج ت وش .ردشعا

 نم *هراب هام ره تنه

 نم "هراتسرد دوب نيا رکع

 ؛بولوا یلریمثک هني( ىلع دج ازربم)یسیعنچوا س
 یدرکاشو یسهداز ردارب كنانغتسا لوسرلادبع ازریم

 بولوا تاذ رب نالا شوخو عبط شوخ .یدا
 :ردکنوا تل وش :زدشعا بافو هد ۲

 سک دراد هچ معط تبح ناتسوبز
 دوب كنسز رغ ارناتب قشع لخت هک

 كناذ قل ندنتسا یک ناتیننحو نارا ۳

 2 ز

 كولم بولوا یلزاربش (نس وا ازریم) و
 هدننامز كنیسح ناطلس هاشو نایلس هاش ندهوفص |

 :ردکنوا تس وش .ردشماشاب

 دمآ رد هلاث بش دوب سفقب یرتوبک
 مدیشک هچ نیب مدمآ دایب ریسا لد

 هلادبع هجاوخنب ىلع دج هحاوخ)یسیمنیا س ۱
 تبودغ ؛بولوا ند ریش دانآ میظع تكياتسدنه (دییأت

 تافو هد, ۱۷۲ .یدبا یبحاص ناسل تقالطو ناب

 .ردراو یاد یواح قاب زواعم یکی ییا .ردشعا

 شربشمش دنلب ان تشک هک ید

 تساخرب نامالا كالفا رسان كلاخ ز

 كناتسدنه(یولوم ىلع نب دباع دج)یسیعنچوا س
 .ردشعا ثاق هد | ۳۹ «بولوا ندنسهبصق هأب دئس

 وش .ردراو ىسەغىلب دیاصق قوچ رو یناود بت

 :ردکنوا تس

 نم یازجا زا یثرج تبحم روش یب تسین
 نم یاپا رس ز ی كنرب دریخم هلان

 ( هبنیاک و ندنرلنیمه رب ناتسدنه یسیجدرد س
 «هدلاح یعیدل وا یلدانآ هوکش لصا نع «بولوا ندنموق

 كب شب نوا یتاونثمو یلاود .ردشماشا هدونېکل

 : ردیعلطم كنس ونثم رب تس وش .ردهداز ندس

 ناکراچب نمأم وت رد یا
 ناکراوآ من شیر مه



 ی م ت
 .ردیلدابآ ناهجهاش (یلع دمع ازربم)یسیعنشب

 :ردكنؤا تس وش

 مدوب نم هکی اج بش دوب لفحم هچ مادی
 مدوب نم هک ییاج بش دوب لد شمرحان كيهک

 یناریا یدادحا (یدجن ازریم) یسیعتلآ
 ؛بودیک هیلهدو ؛شغوط هدلباک یسیدنک «بولوا
 شلوا رومأم هنبریرح همانبش ندتفرط ربس خرف
 یلتعزع هدانا.دش نداروا «ند.رغا لاکا هدهسیا

 هنناونع قلناخ ندنفرط كنج تبابم یمظان هلاکنب
 تافو هد ۱۱۱۰ .یدیشلوا لئا هام هنو

 :ردکنوا تب وش .ردشعا
 تفک دید نایرک شیوخ مریب ارانت نوچ
 دینک شنوریب درک ملاع یاوسر ارم نیک

 زیکنچ» ] .ردیسیلصا ےس ن
 . هل وس تعحا هنسهدام «ناخ

 هکینف هلرلبنایرس سا (۲۸۲۵۱۳۱۵۵2) إذ وه

 هلیمان (سودا) هدندنع رلیناتو كرلبل

 كنو «بولوا مس یرلکدربو هذاك هلا نالوا فورعم

 هانک ندفیص .یدیا راو یرادبعم صوصخ هنندابع
 ندهینارس روپش یعسا كدوبعمو نالیشالک آ یقبدلوا

 .ردشلریو جد هربشرب نالوا مولعم
 الو ندا ( ۰, اب تر
 یتیم

 -وزوا كنبرلغاب .بولوا یعدق مسا كنغاط قاجو
 .یدا روبشم هلبارش نالوا لصاح ندنم

 و و |ن ی

 توقاب یتغیدقبج روداشن ہدغاط یک ٠

 .رویدیا نایب یوج
 تلادع هدیناتو ریطاسا ا

 نالوا هانک ندامس «بولوا یسهبلا ) ك ۰
 هانک ندسعشو یزمق ك (ناتبن) دوخایو 4 (سوناروا)

 رب .یدرونلوا معز یسهنیئدوس ك (نولولآ) نالوا
 «بولوا نداق رب شمروس تموکح هدهیلاست هدتیاور

 شمروتوا .یدیاشمک هنسهرص هبلا ندنتلادع لاک

 یزارت رب هدنرکیدو جلف رب هدشلا رب هدلاح یعیدل وا

 .یدرونلوا ریوصت هدننروص راتوط
 هننا کسا مر ف ۹

 -رادرس روبشم لا كنت روهچ ی

 . ردشغوط لوا هنس ۰۳۳ نددالیم ؛بولوا ندنرا
 نالوا عقاو یشراق هرابناربا هدنخترات 4٩۰ دالبلالبق

 ی م ت ۱۷۰
 هدنتح یسهدناموق ك (دایتلیم) هدنسهبراحم (نوتارام)

 كرايناريا ندنقو واو ؛شعا تقابل و تعاجش زاربا

 -هننآ «هلیا كرد ینغجهلوب عوقو ییوجه,یمیکیا رب
 هکشا قیوشت هنلبئشت اغود رب كوب یرلبل

 (؟هوربش) سسرسکا یهاش ناریا .یدیشمالشاب
 یسهدناموق كنیرکسع هننآ « هدنکیدتبا البتسا یانوب
 27 یرلهادنطو «هلغغ وا عیدوت ه هجر بحاص

 نانوب نوتبو ؛شمریدناق ۳ رلیک هللا هیلختو كرت
 ه(داس روا) یلهنراپسا نالوا ینادناموقیوع كنپرکسع

 « بوشارغوا ردق ههجریدتیا لوبق سرب یدنک |
 برض ین» «هلسعشفلاق هبرمض یتسیدنک كنون تح

 .ردروبشم شیدلوا شعد «هلکید یزوس نکل «تیا

 یسهریرج هنیمالاس هدنخ را ٤۸ ۰ دالبلالبق هلهحو و
 كرهدبا ناشیریو بولغمآیلک یتساغ ود ناریا هدنکوا

 « دید یروس كنهننآ «ربارب هلیتعناع كرلبل هتراپسا

 هیوقتو دییزت خد ییاغنود .یدبشلیا میکح ییهریپو

 یقوفت هنیریهاج نانو راس كنتروهچ هننآ هللا
 یلتعجارم هسیاسد رلیلهتراپسا «نوچکیدتیا نیمأت
 هکعا یفن هللدم هنس ۵ یسلقوتسغ یرلیلهشآ

 هکعا لر نطو هد 4۷ ۵ دالبلالبق .یدرلشمریدناق

 كنيرادم> ایسولوم یهدریپا ادتبا ؛بولوا روبج
 ۱ | كنوو ؛شعا اصلا هنناب كريش درا یهاش ناربا هدعب و

 ۳ هناو هدعب .هدهسیا شغاوا لوبق نسح ندنفرط

 هدنخرات ۶۷۰ «ندنغیدنلوا دارم یمادختسا یشراق

 روسحسلقوتسیم .ردشلوا روبج هکعا میس یدنک
 « هدهسیدیا مدار نطو بح هداعلاقوفو یلتجو

 ندششت سو عون ره ؛نوجا قلوا لئا هنیدصقم
 نوجا نیمأت یتقوغت كنهننآ تح .شعا رتا بانتحا

 هلبتلادع «بوبتسیا كعا قارحا یتساغود كنهتراپسا

 نکل درببدن رب عفان و» (دبتسرا) نالوا روبشم
 .یدیشلوا عنام كرهبد «ردلکد تکرح رب هناراکسومان
 یقل هرایلهتت آ ید یدتسرآ ندنرلتفلاخحم یک و

 .یدیشم ربدتبا

 دم Jil و( ۲۵۲۵15۱105 ) | و

 a زادرپ ۳۷ ی
 هدنتهح ینومطسق عب هداین وغالفاب هدنخ را ۲۱۷ كد

 ؛بولوا عبات هنسهفسلف نویاشم یامکحو ؛شغوط
 تفرش .یدبا شاو تربش هلیناسل تقالطو تحاصف

 ؛هرکص ندقدشالوط بورك یراربش قوج رب



 تا

 ی م ٿ

 هدننامز رادمکح یدب «بودیا ررقت هدهبنیطنطسق

 یسیدنک .یدیا شلوا ینیما ریش قلەرآربو «شماشاي
 ایتسر :هلیفهح یالحا یسح «هدلاع یار و

 هل رلقطن ضعب .یدیا شعا-رف نیو ید

 .رددوجومیناقیلعتو یشاوح قاطرب هنیرانآ كنوطسرآ
 نو 7 Thémiscyre ج

 راس یاب تی | دیک
 راینانو یکسا .بولوا"یمدق مس كنسهبصق (همرت)

 یرانیداقو نالوا فورعم هلیمان (نوزامآ ) ندنفرط

 .یدرونلوا دع یرکم كموهوم موق رب رواکنح
 اطا عدق ناب »و ۵۵ 3 ۰«

 39 ۳ شنا ِ ۱ نو
 ادابیلقسا .ردشماشا هدننامز یشوتشع وآ و زا

 1 .یدیا ندنسهذمالت

 «بولوا هلببق رب روہشم ندبرع لئ
 تک اترو رآ هماعو هرصب ا

 نر هجماط ندا نب ت) كنهلبق وب نوباسن .رلیدیا
 ندناسن (ناندع نب دعم نب رازن نب رضم نی سایلا
 ندهاعع هدنداعس تقو ندهلیبقو .راردلئاف هنغیدلوا

 شتا رابشا بسک تاذ جاق رب ندهراسو ارعشو

 بوسنم هنسهلیبق ےت ید مدلسالادعب ؛یک یرلقدلوا

 كنهیمالسا كلاع رنو ؛شعاروهظ ریهاشم قوچرب
 و ید رر ریبش عاف .ردراشلغاط هنف رط ره

 ییزوقط كنهوبن ترجه .یدیا بوسنم 4 هلببق
 کیدعش هدنرارب «بویلاقرثا ندنسهلبق ےک یربندننرق
 (هجافخ) ندلیقع یو (هبزغ) ندنسهلیبق یط هدلاح
 رد یرلیح

Eبولوا تاذ چاق رب ندهاحص » 

 : رونلوا رکذ یتآ هحورب ۳
 غ هک . یعارخ (دسا دوخای) دیسا نب مت

 باصنا ندنفرط (ملص) هلالوسر ترضح هدهکم
 سابع نب ةلادبع .ىديشملوا ا هنب دید كمرح

 .ردشع | لقنهشرش ثیداحا ضعب ندنسیدنک (اصضر)
 ارخوم هک «یوضع دیسا نب میت هعافر وبا س

 هدنتبعم هرس ن نجرلادبع «بودا تماقا هدهرصب

 فیرش ثیدحرب ندنسیدنک .ردشم اتافو هدناتسس
e 

 .ردلوقنم

 ینارصن لصانع هک «سوا نب مع هبفر وا بس

 «یسهنس مزوقط كنههون ترجه .بولوا بهذلا

 ی م ت ۱۷

 (ملص) هللا لوسر ًهباحصو یرمشم هلمالسا فرش
 ندندابش كناغع ترضح .یدیشلوا لخاد هندادع

 (نونیع) عقاو هدر سدق بل رج هماش .هرکص
 هل دابع یراهصک .یدیا شلوا نکاس هدنسه رق

 .رد و هشرش ثیداحا قوجرب ناف شد ید ربریک

 -وب رضاح هدننسازغ دحا هک سشپ نب مي حس

 .ردیورم یمیدنل

 ترضحدزربارب هلیموق هک؛ینقثلا هشارحن
 .یدیشلوا فرشم هلمالسا فرش «بوراو هیربمیب

 ثراح یردپ هک .یمس "یشرق ثراح نب مع 7

 «نکیآ ندرلندىا شل هبارپتسا هلمالسا هلطبغ نی

 هد را بئاسو هالادبع ؛سقوا .دیعس یسدنک

 یردارب رب رگیدو ؛شلک همالسا ار هل ردارب ترد

 رو هجرت بحاص .یدبا شلوا ریسا هدنسازغ ردب
 هشح یردارن رب رکید هدنسا ثراح نب رشب هدتباور

 .ردندنسهلج هلاح ندا ترجه
 هک «ماج نب ربع هدتیاور رو «ماج نی ےگ ۹

 هدنفح لاثما هلکنو .بولوا دیبق هدنسازغ ردب
 تيا «تاوما هللا ليس ىف لتش نمل اولوقتالو »

 .ردشلوا لزا یسهیرک
 . یسلدازآ كنبراصنالاهص نن شارخ —_

 .ردشلو رضاح هدنرهوزع دحاو ردب

Haهدنسهعقو هیبن دح هک «ینهجلا هعیر ۷  

 هک می

 .ردشفلو هد / ملص) هللالوسر ترضح تیعم

 لها هک ؛ینزام ؛یراصنا دیز نب میم دابع وبا س

 .ردبرداربكنیراصنا دیز نب هللادبع .بولوا ندهنیدم
 هشرش ثیداحا شعب ندنعو ندنرد دابع یلغوا
 .ردشعا تیاور

 دزن ربارب هلیموق میت هک ءیچک دعس نب می س
 فرشم هلمالسا فرش «بوراو ه«یوس ترضح
 .یدبشلوا

 لقن هفیرش ثیداحا ضعب هک «هملس نب ےت س
 .ردشما

 هک «ینژالا ورع دبع نب میت نسحا وا

 ورخ ٌكفينح نب لبس هدنتفالخ نامز كنيلع ترضح
 .یدیشفوا بصن یسلاو هنیدم هدنح

 «بولوا یسیلدازآ كغغ ی هک «یفغ ےگ

 اخ هدنرلانع دحا هلا رديو «یدیا ندراصنا

 .ردشلو |



 ی م ت

 بول واندهاعص یردب هک «ینق نالیغ ن میم میت

 ینیدلوا شغوط هد (ملص) هللالوسر دهع كنسیدنک
 نحو

 دحا ربارب هل ردب هک «یراصنا دیعم ن مع سس

 .ردشفلو رضاح هدنسازع

 هدنسهعقو دحا هک ی ا یان ست ےک ی

 خد یرب هلیسا رسن نب نایفس .ردششو رضاح

 یسیدنک هنب هسقو یمیردارب كنو «بولوا روکذ«
 .ردشمام هلشالک | یعیدلوا یم

 هبرلس راعب نب میقتو (دیز دوخای) دیزپ نی میت س
 .ردیور یمیدنلو ید تاذ یکیا ندهاعص

RT aنر  
 (یریز ی) نروس تم سم

 هدنخشرات 4 ۰۶ كنهبوبن ترج «بولوا ندنکولم
 -روصنم هدنخرات ۲۲ .ردشلوا فلخ هدرعم یردب

 دهم ندنفرط یرد هد ۵ «بوغوط هده

Eرب لداعو بیداو مع .یدبشعلوا بصن  

 قیوشتو هاج یرنهو لع بابرا «بولوا رادمکح
 نانلو هدنسهاج تح كوب قیشر نبا .یدیا ردپا
 .بوروس تموطح هنس ۷ .یدیا ندنسهلج ارعش

 | روهظ تاعوقوقوجرب هدننامز ,ردشع !تافو هد ۱ ۱

 مع هدعب « هلا كيلم نب وج یسیلاو سقافص ؛بودیا
 یردارب یرلهرکص اهد «هللا سانلع نب رصان یسهداز

 ناسارخ نب دجا یحاص سنوو هللا زعم نب ور
 یلوتسم هرغ سلبارطو «شعشاعوا تقو ررب هللا
 هنسهلجو ؛یدیشعا هنراع هلا یر كلمهاش نالوا

 هلماعم هاتمال مو قفر اعتاد هنیرابولغم «بولک بلاع
 یساغ ود مور هدنخ رات ۶:۷۹ هدنت وسغ ر .یدردیآ

 ؛هدهسراشعا قارحاو به يهبدهم ؛«بودیا موجه
 قجاو ؛شلوا قفوم هعفد ییرایدنک هجرت بحاص

  RE Eسوق رم نقل فتا هو |
 هب رعش تعببط .یدبشمام هل وا ردتقم هحا رخا نداروا

 : ردندب راعشا يلج هعطق وش «بولوا ید یس

 اهرح و مهطا را یف ترکق
 صانم نيح تالو هاتلیای
 قلیسو ريخ نا یر نوعدق
 صالخ الا "هداپش داعلا مو

 ریهاشم (دجا ن دجم هللادبع ا
 صوصخ الع «بواوا ندمالسا یابطا ] ۰

 .رصع هده ودا و تیکرت هلا هد رغم هی وداو هدناناس لع

 ۱ ف تب ۱۷۳

 نالوا فورعم هلبسا ( قوراف ) .یدیا یدیرف كني

 | قو رب رکید هللا حالصاو لاکا قایرت روبشم

 یرجه نرق یدرد .یدبشعا بیرت یند رلقابرت
 مولع هللا بط نف هداروا .بوغوط هدسدق هدنلئاوا
 بهار نانلوب میقم هدسدق تدمربو «لیصح ییهراس

 «ندکدتیاماود هنسیردن ٌهقلح كن (هو نب ایرخزابنا)
 «قردشارغوا هلتبابط یارحا تقو ليج هدننطوو

 رلبیکرتو راقابرت عفان مناط ریو «فیلأت باک جاق رب
 نروسمکح هدنرلراوحو هلمر «هرکص ندکدتبا بیئرت
 تمدختدمرب «هلباستنا ه(عط نب هللادبع نب نسح)
 زینعو رعم هلنعزع هرصم هدعبو ؛شفلو هدنتبابط

 باستا هسلک نم بوقعی جرفلا وا یریزو كنيولع
 تفلا ید هلا ابطا شلک ندیرغم هداروا كرءهدبا
 هنمات كيبلاراشم ریزوو «عیسو یتسهینف تامولعم هللا

 داجما ید رلبیکرتو راقایرت ضعب ؛بوزای بانک جاقرب
 ءو .یدرونلو هدرمصم هدنخ را ۰ .یدبشلیا

 لاصعتسا هنخدا هلبقارحا رابش اط رب هدنروهظ

 هدصوصخوو ؟؛شلو یتسهراچ یارس عنم كرهدیا
 ءاوهلاداسف حالصاب ءاقبلا ةدام » هنمان كبلاراشم ريزو

 نددلج جاق رب هلیناونع « ءابوالا ررض نم زرعتلاو
 هدنفح یرلقلهنسخ زوک .ردشمزاب باتک رب تکم

 « هحالعو هابساو هعاوناو دمرلا هبهام ىف هلاقم »

 .اونع « رابخالاو صحلا باتک» .ینیلأت رب هلیناونع
 راس ییدلیا بیرت هللا قوراف قایرتو «یرتا رب هلی
 كنههودا ینیدناللوقو یتتیکرتو بسر تروص لرلقایرت

 ید یتافیلأت جاق رب رکید قرەلوا عماج یتاشرعت
 .ردراو

(Thénard ( 0روپفم بلا كنهسنارف  

 (هبوا) هد۱ ۷۷۷ «بولوا ندنرارکابیک | 7
 هد ۸۵۷و ؛شغوط هدنسهبصق (ویول) كشنتلاا
 هنفو «بولوا ېحاص یلوط دب هدابیک .ردشعا تافو
 ربتعم جاقربو .شلوا قفوم هتابغشك قوچ رب قلعتم
 هيف تایعجب قوچ ربو ایمداقآ .ردشمزاب باتک
 ید هترلشیا هیموع یراعم «بولوا ندنساضعا

 هنلوا باغتا ثوعبم ندنفرط ییطوو ؟شلربدشب راق

 ند ۱۸۵۱ .یدیشثیراق ید ههبسابس روما «قر

 تایغشک .یدنا شما دد فک ندهیسایس روما هرکص

 كا تنواعم هال ندیا دوحو فقو هنیروغا هينف
 ید یسیدنک .بودیا سیسأت تیعج رب «هرزوا
 نم .یدیشمریو هناعا قنارف كيب یمرکی
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 «بولوا هرتمولیک عبرم ۵۰۰۰ ًایرقت |

 .رویمهدیا لباقت هبلاها جابتحا یالوصحم ر

 د لات

 ۔ایسو هدینیچدنه (۲6۳۵:50۲:۳) ۱ 1

 نالوا یان دنور لحاس كم ۲
 یرکمكنهطخ و هلبتقو «بولوا عدق ربشرب هدهطخ

 بونج هرتمولیک ۷۰ كنيربش (یوغم) .یدیا
 «بولوا عقاو هدنرانک رہن نالوا یانو هدنس رغ

 هدعب 13 عبا هنتلود مایس .ردهدنلاح هناریو موبلا

 بیرخو طبض ندنف رط(ارهم ول آ)ندنرارادمح نافرپ
 هغالم هلبتکلع مایس یسهطخ میرساتت بس .ردشه وا

 ؛بولوا ترابع ندنسرغ لحاس كنسهریرح هبش
 قرش هک :ردررب نوزواو راط رینازوا هونج ندلاعش

 ؛ندنفیدلوا شلربآ هلبترص كلابج "هاسلس رب ندنتهج
 لاعش .روبدبا لیکشت هلام رب عبا هنیرفروک هلاکت

 یسهیعطس هحاسم .روینلو یرفروک نابتم) هدنتهج
۲۰ ِ 

 ههرتلکنا یرب ندنخرات ۱۸۲۰ .ردراو یسلامها

 .ردقحم هنسهرادا هلاکتب كناتسدنه «بولوا عبات

 دوخای (یوغم) نانلوب هدنس هیونج تهح یکم
 زود یعسق نالوا بیرق هلحاس .ردیریش (یوکنم)

 كچوکغاطرب راسو ایپلوک «عرسانن .بولوا تبنمو
 «ندنکیدنلشیا یرب زاكب «هدهسیارونلوا اورا هلرارپن

 هج شاب
 «راهویم عونتم «قوماپ «یشماق رکش «چ رپ یتالوصحم
 هدنرلفرط جا .ردرابع ندهراسو ییاغا لادننض

 راسو نالپق «لبق هدنرلجما .بونلو رلنامروا عساو

 یلتیفو هتسارک ییخ .رونلو هلترثک هیشحو تاناومح
 ید یندعم یالق .رونلوا جارخاو عطق ید رلحامآ

 ملح «بولوا هاشم هرلیلمایس یسیلاها .ردقوچ
 صوصخ ایلعو هدنسشراق كلحاس .ردرلمدآ سنومو

 رب هلیمان یسهعقجم ریارح ( یوغم ) هدنسونح مسق
 دفا ت قاط

 تعحام ەد « وتکیع « | ۱ ی

 |[ .هلبروپ ا
 سا كنهطا هحزو 0 سش

 هحزو »] ۰ .ردیسیمور ؛یلصا
 1 . هل روس تعحا م هنسهدام « هطآ 1

 لحاس كناشرفآ 3
 هطا 4 رانق 0 هد س

 ضرع 7 «بولوا یوبپ ہلا ثتبرا

 .هرآ رغ لوط ۹٩ ۱۸ هلآا ۸ ۳1 و لا

/ 

 زا لا ت ۱۷۳۳

 وا هرتمولک 4۰ یکاو ۸۰ یو .رولوا دتع هدنرل

 هرتمو یک عبرم ۲۲۸۰ یسهیعطس حاسم بول

 -ارح هرانق یرکم .ردیشک ۸۰۰۰۰ یبیلاهاو

 .ردیسهبصق (زورق هتناس) نالوا یسیمومع رکم كنب

 برصو كيد یلحاوس «بولوا مظتنم ريغ یلکش
 یرلمالغاص كا هک ؛ردراو یناعل جوا یکیا «هدهسیا

 کیا نوا نوا «بولوا یسیعنص یاسرم زورق هتناس
 هلن ام کعتسا مخاط ریو «ردیا باعیتسا ینتسهنیفس برح

 شعوس ؛«بولوا قلغاط یسارا .ردظ وفحم ید

 روتسم هلراهبنو غاط درفنم قاطرب ترابع ندرلناکرب
 ؛هدهسیغ ولی رارېن .ردتننمكی یرلیداوو ریاپ «هدهسیا
 كب یرلغاب .ردراو یرلقانیق ضعبو یربلیس قوچرب
 لاعش یساوه .رامقبج بارش لتبلک .بولوا قوج

 قاصص اهد هدنرافرط راسو لدنعم هدنتهج قرش
 ؛یشماقرکش ءامرح سوم «نویل «لاقتروب «بولوا
 .ردلوذبم كب یرلهویم راسو هناتنتک «مداب «ریجا

 ید یرنامروا یواح یرلحاغآ راسو هشيم ماچ

 رصم برا ؛یادغب یسهینحرا تالوصحم .ردراو

 ید یسهیلها تاناویح

 سنج رب گلاب قلعتم ههیشحو تاناویح .ردقوچ
 .ردصوصخم هبهطآ و یسنج هک ؛روینلوت یک یلاب
 ؛راقیچكا ییخ «بولوا قوچ ید یرلکحو كا
 ندنسف رب «قرهبشلوا جارخا قرهلوا ماخ یعسق رو

 راباروچكيا هلرلهلدروقو رلهفیطق مناط رب هدنلح ید

 كي یتراج .ردقوچ یفیلاب هدنلحاوس .راردیا لاعا
 ندنفرط رلابآ هارازیلکنا هچلشاب ؛بولوا كلشيا
 ندنرکم «بولوا مسقنم هاضق ۳ هطآ .رونلوا ارحا

 وغال «هووتوروا ؛دویح : یرلهبصق هعلشاب هقشب
 .ردسالاپو وقیشارآوغ «هن

 كيد مد ندنسهروا یرلغاط یناکر كنهطآ وب

 «یسورذ هفرنت» «بودیا عافترا بسک غاط یناکربرب

de 1۵06۲۱1۲(۳:0 ) ندرح یاذح .ردفورعم هلیعسا 

 درلغاط یهدنفارطا بولوا هرتم ۳۱۸۲ یعافترا

 كغاط و .روبلسکو ردق هرتم ۲۰۰۰ هنتسوا

 ؛بوروک كچوک كب یتسهطا هقیرنت رلناقیچ هنسهب

 .ردترابع ندنابوبح ریاسو

 هرانقو .راردبا نظ هدنحوا ینرس یک رب یرایدنک ۱
 ؛نکراقیچ یراقوس .راردیا ریس یتسهلج كن راهطا

 حرق سوق ناسنا هدرلطولب یهدفارطا :هعفد ضعب |



 س ل ت

 ۱۷۹۸ ناکرب و .روروک ناکه یدنک هدنرلکنر
 هلدروکو کیزغآ هدلاح کیدعش «بولوا ناشفا شتآ هد
 . رد ولع

(Ténez)) jكتنیربش ریارح هدریارج  
 كنارهوو هدنع هرتمولیک ۰

 یانمه قزهلوا هدنسلاعش قرش هرتمولبک ۲۰۰ ایرقت
 هبصق رب هدنلخاس زیکد قآو هدننلآ كنورپ نالوا
 یسیکسا .ردیسقنم دیمق یکیا هلی رلعسا یکساو یکی ؛بولوا
 یسوفن ۸۸٩ قجنآ «بولوا نوکسم هلبا یلاها برع
 هدالحم كنس هم دق ةنیدم (هنت راق) هسیا یسکی . ردعماج

 عسوت هدنفوزآ ؛قرهنلوا انب ندتفرط رازسنارف
 .ارغح.ردزاو یسیلاها ۱۰۰۰ .هلکعا نارع بسکو
 نلتید سن کسا یدعش هروک هنتیاور كبرع نویف
 یرلبع سلدنا هدنسیرج جرات ۲۰۱۲ هبصق
 شغلواهیعسن (ذثید-ا سنت )یر هنلوا سیمانی خرج
 (ةعدقلین) .یدیشف و عماج یبهناخ كيب قتل سد
 هبهعلق ر بارخ نانلو هدنبرق كنون هتسیا عسا

 ی یکی كرلزسنارف «هروک هلاقحا هک«یدریلب رو
 - هبا رخ (هنتراق) نالوا شخثوب هدلحم یرکدتیا سیسأت
 هلیساوه تماخو هدنع راب رع .یدیا ترابع ندنرل
 سنت «هروک هنقیاور كنبنالیم عیرلا وا .یدیاروبشم
 بولوا بارخ ندوص هدنرلخرا ۱۲۰ یربش
 تدوع یرادفم رب "رکلای هدعبو ؛شلغاط یسلاها
 .یدبا راشلوا نکاس هدنراهرآ كرلهناربو .بودیا
 بیرخ ندنفرط اشاپ ندلاربخ هدنراخرا ۵۰
 هرازسنارف هدنسیدالیم را ۱۸۳۲ .یدشوا
 ضرع ۳۲ ۳4 نور شش ت- .رد شمع هللا
 بولوا عقاو هدییرغ لوط ۰." ۰ با یلاعش
 .ردشغلوا :رکر رانف رب هدنحوا

 كلام یلاعش یاشما (10۳0۳65560)

 - وراق یلونح هک ؛ردرپ رب هدنسهعق
 (لیوسقوتق) هلناعب ندنغاط ریمد هدنتبروهچ هنیل
 (اینیحریو) هدیغاشآ اهدو یناچ (نوتسلوه) هدنبرق
 نالرا یمانمهو «ذخا ییربن (جیلق) نلک ندنتروهج

 هنتبروهج (یوتنک) .هرکص ندکدتیا قش یروهچ
 .رولیکود هنغامریا (ویهوا) ندنلحاس لوص «بوریک
 .ردهدنلوط هرتمولیک ۱۰۵۰ یسارج

 lat de) 160005566 ) روج ۱

 ریهاچ كنهععمج كلاع هدیلاعش یاقیسآ

 | هست

 س ن ٿ ۱۷

 رب ندبا نایرح ندنجا .بولوا ندنسهیطسو

 ندتتهج رش لامش ؛یوتنک الاش .رداعم هليا
 ندنتهج قرش بونح «هنبلوراقیلامش قرش ءاینیجریو

 .. وهج ییسیسیم ید ًابرغ «همابالآ ًابونج .ابجروج
 س كانم .رددودحو طاح هل رلتیر

 ۱۱۲ ۳۹۰ .بولوا تا ۱-۹۰۰

 ۲ یفک ۱6 هت غا هرتمولیک رب هک.ردراو یسلاها

 (دنالربموک) .ردیسهبصق (لیوشان) یکم .رویشود

 . هبربن هو ؛رک ندنچ كتروهج وب یرلغاط
 لدتعم یساوه .ردیا قس یتسیضارا یغامریا ییسیسیم
 ۱ ما تیبا یغارپوط «بولوا ماغاصو

 | «نوتوت «قوماپ « یقماق رکش ینالوصح هعیلشا
 . هیلها تاناویح .ردنرابع ندهراسو یادغب ؛رصم
 ریبعت (نوزبب) امدقم « بولوا قوج یسهیشحوو

 ریغیس یابی عون رب صوصخم *یلاعش یاقبمآ روئلوا
 ریقاب ىلا كي .یدرونلو هرزوا ترثک یرلیروس

 | هلیتقو هدنتهج قرش بونح .ردراو ید یراندعم

 ااا مو (6ورم) نالوا شارب لترتك كب
 | ندنسهیلصا "یلاها كناقمآ .وبنلو هدنلاح یشحو

 | (ریددنکروف) هلج نآزاو هقیتع را"آ قوج رب هلاق
 ریو .ردراو مره رب هدنعاقترا هرتم ۵۱ هدنبرق

 | ضعب رکید هدعبو ه (نودنرالقود تنوق) هد ۵۶
 ۱ دل رل ( هکورسش ) رنو «بولبربو هناکلام هناکداز

 .یدرلشعا ناکساو قوس رارحابم «ربارب هلیتمواقم
 ندنسیدالیم را ۱۷۷۳ یراعا لصا قجآ

 «نکیا عبات هنتروهج (هنیلوراق) ادتبا «بوبالشاب
 «هلررقت یلالقتسا هد ۱۷۹۲ .بولیربآ هد ۰

 : نداضعا ۲۵ .ردشلوا لخاد هنیدادع هعتج كلاع

 تا هدف هتس یا هلنابعا شلح رب بک

 .ردراو ینالوعبم سلجم رب بکر نداضعا ۷۵ رونلوا

 ییا وبشا یسلاو نالوا هدنماقم روهج سر
 .رونلوا باختنا هلئدم هنس ییا هنب ندنفرط راسلح

(Ten-Sio-Dai-Tsin) 

 هلو لا درلیلن واچ

 ضرا موهوم هلا و دجرلعز بولوا یدوبعم

 هتس ۰ «هرکنص ندکدتبا قلخ یتاوعسو

 ۱ تتکلعوو :سشغا  قلرادسح هدنواپ

 هد ( هیسیا ) .ردشمقبچ ندنلسن كنو یرارادمهح

 ۱ نیچیادوسن
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 و ل ت /

 ر رکلاب هدنماقعم ییاثع هدیدبعم رب روبشم نالوا

 ردو هنیآ

 (شاش) عقاو هدنس وا كن وحس
 ذ)

 ضعب «بولوا هبصتق رب تکت
 نسح نب رصن ثیللاوا) هلج نازاو كنالع ريهاشم
 الع ربهاشم تاذ و .ردشقلو سار طقسم كنا یک

 ؛بولوا ندراجت یاینغا ربارب هلغلوا ندنیلدحمو

 تحایس ردق هسلداو رصمو ماش هابقرط تراج

 تباورو هدافتساو هداقا هدرب ییدتیک ره و «شع

 هنیحاتحم و ارقف ؛بولوا لوغشم هللا هشرش ثبداحا

 تاف و هد ۹ .شمردا رلهناعا قو كب ید

 .ردشتا

 رشا دیعس وا نیدلا فیس س زك
 كنووالق ندرصم كولم (یرصان

 رصان كلم «بولوا ندرلهلوک كفرىشا كلم یلغوا
 «هلکعا دیازت یرابتعاو هر هدننامز كنووالق ن دجم

 شفلوا بصن هنکلیلاو ماش هدنخرا ۲

 شطبلا دیدشو لاعف .یدیا شلیا 2 ید ییهبطالمو

 هدننامز «بونا.رق رادتقاو ذوشرب كوي هلغلوا مدآ رب

 ررقن شیاساو نما هدراراوحوا نوتبو نیطسلفو ماش
 بولوا لئات هنورتو لام ٌرسباسح یسیدنکو ؛شعا

 هددفص هدسدق هدقشمد ندنکیدوس ید یناربخ

 دحاسمو عماوج قوچ رب هدرلهبصقو ربش راسو
 هنسسات تاربم راسو راناتتسراو 9

 یراتبعاوردق هدندنع لرصان كلم .یدنا شلوا قفوم

 اینارک هدنرلنی هتسره کا
 یاضورعم كنهجر بحاصو ؛روتلوا یطاعت رلهبده
 راجاط نداما تیابت . یدیا زاوا در یدا

 ؛بوارعوا دن راربغا كناطس هاش اعس هل رادیاود

 هدارواو «بلح ههردنکسا هلا هلبح هدنخراا ۱

 .ردشغوا لتق .هرکص ندقدُیلوا سح ردق یارب

 ید یلاوما ندیا روهظ هدرادقم مهرد نویلم جاقرب
 .ردشلدا هرداصم

 یعسا كنولببق لوس رب ندبع لئابق | _ ےہ
 هدنرلتهح هربحو رابنا رنو «بولوا یا

 هل رج .ههروس یراهبعش رب هدعب «نکیا نکاس
 .ردشه و هدنفارطا نانبللبح ردق 4 هعشلک هرتقو نیقب

 (دجن نب ىلع مساقلا وا ىضاقلا) ۳
 ؛بولوا ندا رعشو اع رهاشم ضد

 هسدنه موج «تلبه «هقفو هدهلزئعم دناقع
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 و ن ٿ ۱۷۵

 سلجیو جصف .یدبا یحاص یلوط دی هدمولعرتاسو
 ةناحر) هدن یساربک قاع < هلغلوا تاذ رب ارآ

 هدنخشرا ۲۲ .یدیشلو تربش هلکغخد (ءامدنلا

 : ردیدن راعشا دلج هعطق وش .ردشعا تاقو هده رصد

 بیم هيلي ال بابش كار

 بیبط هتم سیل ءاد ثطعس و

 بکر سوفنلا لک نم كناک
 بیبح سوشتلا لک یا تناق

 مساقلا یبا نب نسحم ىلع وبا ) یلغوا كنو حس
 ندنک كنردب .بولوا ندارعشو الع ید (یجونت
 ناوشن» 6 هدشلادعب جرفلا و یراعشا ناود كوي

 هل رلثاونع « داوحالاتالعف نم داعتسلا » 6 ما

 هاقلبیضاق تقو قوج رب .ردراو ییانک ربتعم جوا

 هعطق وش .ردشعا تافو هدنخرا ۳۸ ٤و «شم رک
 : ردندراعشا لج

 بهذلا رامخلا ق ةعاملل لق
 بهذلا قتلا یا كسن تدسفا
 هتع دلدح رول و راما روت

 بهل ما فيك كهجول ابجع

 ارعش ید (یونتیلع مساقلا وبا)یلغوا كنو سس
 رداونو راعشا قوچ كب هدنظفح «بولوا ندایداو

 بهذل |یعش .ردشه و هد راضق ضعب .یدرونلو

 .ردشعا تافو هد ۷۷ . رد وه یغیدل وا ندهلزبعم و

 كساوبسو هدنغاعسو تیالو ساوبس بمب

E۳ و۶ سفر هو [ اعم هرس تا  
 عقاو هدهفاسم كلهرتم ولبک ۰ ندساویس یکی

 ۱۱ عو هبحا ۱5 ضق .ردیسهرق (هلشق ربث)

 «ردراو یسلاها ۵۰۰۰ «بولوا بک ندهبرق
 ییم را یروصقو مالتسا ص ۲ ۰ ران و هک

 ییا زب دلب و ولکلیا «لاقتق هه زب نع اضق ردە راسو

A Eعبا هغامریا لی رق 0 دو دع  

 زا یناریوط رد اف قلغاط

 ؛دومرآ هلا هع وئتم تاب وبح ییالوصح . ردتتنم

 -روا لیخ .ردنرابع ندرلهوبم راسو زوراق .كبرا

 قغلوا لقن هههرصبقو ساویس «بولوا ید یرلنام

 یرلاعملزوک .رونلوا عطق هتسارکو نودوا «هرزوا
 راسو هلکرخ « ریغیص یک «نوبق ؛بولوا ید |

 هب هبعانص تالوصم .ردراو هدیرلبک كيتفت هل ایا وبح

 عماج ٩ هداصق نورد .روبلباب ےلکو یلاخالعا قلعتم

 نایبص لسمریغ ۱۰و اسم ۲۸ :هسردم ۲ .فیرش



۰ 

 یادت

 جاق ربو نمزکد 1۵ ناود ه۵ .«ناخ ه ؛یتکم

 .رددوحوم ییوص ندعمو  هصلبا
 اڪ «بولوا لحس رب هدنب رق صج | هینولت

 هدلحم وب یزام مفب نی هللادبع نده ) ۰

 .رددوحوم هداروا یدقمو «ردشعا تافو

 «بولوا ندنساررعش ناريا (دیعس دجم) | اهن

 یرلیونثمو تایلزغ .ردندنربش (خ
 : ردندهلج وا تس وش .ردقوچ یس4 وغم راعشا راسو

 تسود یو فاوط قوذ وضع
 یاورات مر وکتور دم رک

(Tanis) 1ر هدزاشیب رف |(  

 رېش رب هدنبرق یس ونح لحاس تر | سس

 .ردهدنلاح هبرق رب هلیتسا (ناس) موبلا «بولوا مدق
 هدننامز یسوم ترضح .بولوا یکسا كب ربش و
 ذاشنا یدرکرم تلایا هدعبو ؟شفلو یرکم لرصم
 نانو کسا ید ۵ هلزاا ةريح تح . یدیا شوا

 سوقییانات) هلتتسن هرېشوب ندنفرط ینوبفارغج امورو
 25 رات مالسا نوبفارغح «بولیربو یمسا (سوقال

 هدمالسا رود لثاوا .رونلوا داب هلبعما (سینت ةريح)
 رصم لولمو هیسابع یافلخ بولوا روم ید
 ربشو دید یاماکعتساو روس هلاعفد ندنفرط
 یرله را بیلص لها هدعب .یدیشفلوا نییزتو عیسوت
 یکسا .ردشلاق هدنلاح ی دعش «بولوا بارخ هات

 راثآ قوج رب هلاق ندنرلنامز رایلامورو رلیرصم

 ردوو یی
 شیوسو هدنتهح قرش كنهروکذم "هری

 هریرح رب نوزواو راط هلعسا و یخد هدنبرق كنلانق
 رد (سوسنت) یعیدق مسا هدندنع راینانوب «بوتلوب
 هد رازواز تاتو ی هوحح توق کقو رعم هلیما (هنن) موملاو

 كچوکكی موبلا هک ؛ردراو ید هبصق رب هلعسا وب هنب
 ضعب ؛بولوا كویب یلبخ هلیتقو .هدهسیا زسنیماو
 . ردد وح وم یسهبقأب ا

 ادح ۱ موضع

 دوشم

 هدنب رق یدوج لبج یهدنتهج لصوم ۱
 .ردغاط رب «

 هدنسهبقرش تهح كنغاحتس هفروا ۱ 0
 و هدنرزوا یربن رواخ ندنا نایرح ) ۰

 هن رکیدو (ایلعلارینبنت) هنر «بونلوب هبصق ییا هلم
 شک هتاعفد ندنسيجربو «ىنكيدنيد (ىلغسلا رينينت)
 .  «رویدیا رکذ یوج توقای ینغیدنوا

ET ۱۷۹ 

 هدا (هژیل) كنهفقبب و
 ۳۲ ua دیو | *

 هل راهقبرباف هخوچو یسلاها ۰۰۰۰ «بولوا هبصقرپ
 .ردراو یرلرعرمو یرلهناخ ریمد «یراهناخنابد

 هدنتلابا (یاولاغ) كنهدنالربا ( »2 ) ۱ 8 ۰
 | هدنسیقرشلاعش هرتمولیک ۳۲۰ كياولاغو

 ۰ .بولوا هبصق ر

 رباررح هدیلاعش یاشرفآ (Touat) ات ۰

 | قرش کارو برع بونح تاو
 | هنلود شکارم ًاسر تولوا هطخرب هدنتهح يونج
 .ندرلحاو ماط رب طاح هل راموق ریبک یار .ردعبات

 ۲۳ و لاعع ضرع ۲۰ هلا ۳
 .رولوا دتع هدنسهرا ینرغ لوظ ۲ هلا قرتش لوط

 ك یغارپوط .ردهرتمولیک ۱۰۰ یکاو ۰۰ یو

 ییا كب ؛بولوا یرلاعرم لزوک «هدهسیا لکد تبنم
 راسو هود «نووق «ریفیصو «ریشبتی تآ سنج رب
 . «بولوا قوج ید یرلامرخ .ردقوچ یاناویح
 ۲ یارعع هطخ و .ردیشیعت رادم هجشاب كنبلاها
 بولوا هدنمکح نرخ تزاجت رب كلویب هدنچيا كلرببک
 ۴ دنم ہلا سمادغو نارف .نادوس «وتکبت شکار

 . دش دمآ هنیرب ره كننهروکذم لاحو یسهراجم تابس
 | لسمو برع الماک یسلاها ۔ردراو یرلناوراک ردیا

 | ید یراسنح ییزو ربرپ ردق هبهجرد رب «بولوا
 ۲ (هلسنا) یتراج رکو یسهبصق لویب لا .ردشعشیراق
 ۱ ییتنماا ؛تیروا «تباست «فلوا نوع بولوا

 | كتکلع .ردراو ید یسهبصق چاق رب هلیرلسا هرناسو

 . روا نکلاب «هدهسیا راو یداو جاق رب هدنچا

 ۰ لوک كچوک ررب یرثکا «بولوا یرلوص هدنرلعسوم
 . هدنناب كنس هبصف نوم" .راروروق كرەديا لیکشت

 .ردراو ید لوک رب» كجویب هلبسا ( هراروغ ةجس )
 نشعا لامها یتسهرادا كنهطخ و یتموکح شک ام
 هنجایراذوفن هرباد ندریارح رازسنارف «ندنغیدلوا

 .رارویشیلاچ هغلآ

 ازاسکیو هنسو ( 0۵0

 غ
 "هتسو «نکیا لاو هدننلابا (تانای) كناتسراحم یسیجرب
 2رات ۱۳۷۲ «هنبرزوا یناحوتف نالوا عقاو هدنتهح

 ید یاسجالادو ؛شلوا یلارق هنسو هدنسیدالبم

 هد ۱۳۸۸ :هدهسیا شعا لالقتسا نالعا « هللا طب

 .ردراو یسلاها ۷۰

 «بولوا تربع



 ۱ و ث

 روبج هتعاطا ضرع هدنومسیج یلارق ناتسرا
 تح كنة يافع تلود هرکص هنس رب .یدا شا

 ییایجالاد هلدادما كن هيناشم رکاسع 5: ربک هنس ا

 س .ردشعا تافو هد ۱۳۹۱ و ,؛شلیا طبض انا

 لارق هد ۱۳۹۰ :؛بولوا لغوا كني سخا

 هدنسهرا راراجم هلرایلناقع نانلوب براحو ؛ شلوا

 ببن ییاینوو القسا « هلقاحتا هبهبناثع رکاسع .بولاق
 كنهبناغم تلود نوتسب هد ۱۱ ۵ و ؛شعا تراعو

 هنره نوجا لالقتسا دادرتسا «بوریک هنتیعبات تح

 ۱۶۳ .قرهیمهلوا قفوم ‹هدهسيا شعثلاچ ردق"
 .ردشعا تافو هد

 هدیلاش یاشرفآ ( 10081685 ) | را 2

 ي 2
 .رددودعم ندهررب ماوقا «بولوا موق لوس رب رو

 برع سلبارط موق و نالوا مسقنم هلابق قوچ رب
 نارفو سمادغ یعی ندندودح یونح برع كنتالو

 نادوسو هنیربش وتکبټ «قرهالشاب ندنراتهج
 نالوا ردق ةد رلتکلع وروو هصوح نعي هیطسو

 ضعب نانلو هدنرلهرآ كل رللوج وو نالوح هد رللوج

 نیشن هیحو نکقم هلهحو ون .راردبا ناکسا هدراحاو
 هل رلب رع یرلنالوا نکھم «بولوا مسقنم هب یکیآ قرهلوا

 ردق ههحرد رب هل ربع ز یرلکدتبا بلح ندنادوسو

 یرلناباشاب هدنلاح هبح وکو نیشن هح «هدهس شعب راق

 یناداع و قالخاو اس نالوا صوصخم ههربرب ماوقا

 هلناسل ر صوصخحم هندنک هلیبق ره .ردرلشع | هظفاح

 هاشم هنیراررب یسهلج كرلناسل وب «هدهسیا ملکتم
 یا: قراوت لرد ف نت

 یرایدنک «بولیریو ندنفرط رلبرع هنیرلیدنک
 هدنرانس هلرابرع .رارونلوا همس هلیسا (راشوما)

 - اعدا قاوا ندنلسن در یرلبدنک «بولوا ترقات4 ۱

 تكنسهلک (كرت) ید سا قراوتو «زاروینلو هدنس
 هدنراقدلوا ربرب هدتقیقح قجآ .رارویدیا ضرف یعج
 ؛بولوا نیدتم هلمالسا نيد یسهلج .ردقو هبش

 ؛لیو نوزوا .ردییع یرلیربرحو ییدا نابل

 «بولوا رلمدا تسردننو روسجو یلەرهچ ضایب
 ردق ه ره .ردراو یرلک اسا هایسهدایز هتراتو بی
 یک قلزاوننامم نالوا یتالخا كنهودب ماوقا نوت _

 هدراهسیا فصتم خد هللا هدیج یناصوا شعب

۱۷۷ 

 ل ا ج ط ےک ا ل

 ب و ث
 : زف تیلقنا هدرا نادر س لاک
 یراقدل آ ندراناورک یراقدیوص و نارولوا طلسم

 راناوراک ندبا بلط یتسهاج كنبرلیدنکو هللا لاوما
 یربرب یرلککرا .راراشاب هلرابکریوو مسر یرلکدریو
 لرلن و .بویک كلم وکی یا یللوق عساوو شینک هنتسوا
 ندتسوا یساینغا .رولوا یئام و بوق یرکیدو ضاب یر
 قیراص رب ندزب هنیراشاب .رارییک ید سونروب
 ینجوا رب یک یرافداپق یرالآ هلکنو .بوراص
 ردق هنیراسکوک ؛كرهریچ ندشنتلآ كنبراهکچ د
 ردق هنسهنروا كنبرلزو یک قعشایو .راربتقراص

 رلبرع هلببس و .رلرتروا ییرنوریو عا «بوراقیچ
 :رارریو یمن «لقشا» نمی (نیم) هتیرایدنک
 هدهفیب هنسهود نیجه عون رب رونلوا هیعص (یرابم)

 كریبک یارصع ؛بولوا یرلترابم هداعلاقوف ید
 عح هدهح رد یمرب . زا ردناباش هکلنید یرلناصروق

 ا طاغ عام هنتیالو برع سلبا رطیرلزکم و
 . ردب را ربش

 یدالوا .بولوا ندهباعع 0 اوت
 ثیداحا شعب ندنسیدنک هلیسهظساو ] ۲

 .ردل وقنم هشرش

 بولوا هبصق رب هدرح لحاس هدناع ]

 یوجتوقا یغیدلوا روپشم هلیسبعتبا ]

 .رویدنا

(Tobol)وا او دو مک  

 Ca ۱ لووت
 نایرح یرعوط هقرش لاعش «هللا نایب ندنغاط
 هدوانو «قش یرلتلابا قسلووو غونروا كرهدیا
 کص ندکدشبا ذخا یرایاچواو تسیا «هروت

 .رولیکود هنغامریا (شبنریا) هدنبرق یربش قسلوبوت
 . ردهدنل وط هرتمولیک ۰ یسا رج

 لوس لا كنایرهیس ( ۱0۵0۱۵1 ) ی

 (لووت) .بولوایربشمیم لاو یس وب

 ۵۸۳۱۱۳ :هدنبرق یساقتلم كنیرلرہن (شیتربا) هلا
 .ردعتقاو هدیقش لوط ٩ ۶ هلبا لا ضع

 بتکم یسهعلق رب بارخ ؛یسلاها ۵

 یتراح كلشيا هلا نیجو ابرببس قرش «یسیدادعا

 داع هنسهصاخ هنیدرخ كنبروطاربعا هیسور .ردراو

 یسیلک مسق رب كن سیلاها .ردهرکیم كنتراج كروک |

 رکذ

 را ردپسم ؛بولوا پک ندهراسو یاراخو لر یاقیرقآ «پبولوا نامدا زادغو ناخ هرزوا بیم ون



 ب و ت
 نازيم .بولوا قوئوص .هدهسیا مالغاص یساوه

 ربشو .رنیا ردق ههجرد 4 ۵ رفصلا تح هرارحلا
 رب هدتنلح لوا ندنوا .بونلوا سپسات هد ۳

 لا كنايربیس قتلا قسلوو -- .یدیا راو هبرق
 لا یلاعش دمحم رح الاش :؛بولوا لایا یبرع

 دودعم ندناتسکرت ًابونح «عرونبرواو مرپ ابرغ

 یبونج قرش :(كسنیاالابیح)و (تسنیلوم قآ) نالوا
 هبراتلایا (تیسیکی) یخد ًاقرش «(قسموت) ندنتهج
 ۱۳۷۷۸۷۷۰ یتهیعطس هحاسم .رددودحتو طاح

 یسلاها ۱ ۲۸۲ ۳۷۱ تولوا هرتم ولیک عبر

 قلایا یغامربا (بوا) «بولوا زود یسیضارا .ردراو

 نلیکود اکو هلا( شم ريا ) نالوا مبات اکو و «قش
 ید یراعبات ددعتم كلووو یرارب لووو ےشیا

 ؛بولوا چا هنضرع یساوه :رولدیا قس سپو ےک
 راربن .رویترآ تدورب «هکدلیرلیا یرغوط هلاعش

 بونح کلا .روشو هدنلاح دمعم یآ ٩ هدهنس
 ؛یرلنامروا عساو . بشدت تایوبح ضعب هدنتېح

 یلترثک راراب هنلاعا لروک ؛یرابرد «یرلربغیص یلتیلک

 .ردراو یغیلاا قوج كو یسهیشحو تاناویح

 لاو ید كنایربیس یبرع نوتب یسلاو قسلووت
 .ردیسیم و

 -وا ندبرع یارعش (یحافخا ربجلا ن) | رب
 هدنطساوا یرج* نرق یرب بول ۱ 3

 یتسح هلتباغ هدنمسا یلیلو «شماشاب هدننامز هيما یو
 و .ردشلو تربش هلیقشعت نالوا هزمق رب هرعاشو

 خیوزت هنیرکید ؛بویمریو هنسیدنک یردب یزبق
 -وشعم «بوریک هللرسح یرع هوت «لغلوا شتا
 ندبا نایرح هدنرانس .یدربلیهشیروک اردا هلبسهق

 هدنرلخ را ۸۰ هجرت بحاص .ردروپشم رلهرعاشم

 یا 000 توت تافز ال وتقم

 را هیئرم هدنقح یقشاع یخدیرمع هیقو :شماشاب تقو
 كنهوت تی وش .ردشمریچ هلنیثاو هاو هلک وس
 : رددنرب كنیدیاصق ییدلیوس هدنقح یلبل

 تعقربت ىليل تّثتج اماذا تنکو
 اد دادعلا اهتم یبار.دقف

 وا ندنسایقنا لّیارتسا ی (۲0۲:6) |
 دانس) هدنخرات ۷۱۸ دالبلالبق بول | *

 قوس هیونبن كرلدیا ریسا ندنفرط (رصنل
 «رار هلغمروط مدق تبا هدشد كنيدادحا «هدقدنلوا

۱۹۷۸ 

 .رولوا بصنم هنغام ربا نوزامآ 2 ۱

 پ و ت

 نبون .هددسبا شما زق ییهحوت كہلایوم رادیکح

 ادتلم نالوا تخ دب هدنکیدتیا لاقتنا هنلغوا تنطلس

 هبضغ «ییالوط ندتنواعمو تبحم یهدنفح یرلش
 روب هرارف «نوجا قلت روق ندمادعا .بوارغوا

 هدنشرات ۷۱۲ دالیلالبق ینعب هدننافو كنوو ؛شلوا

 شنا تدوع هیونی
 هدلو یلغوا قورعم هلبسا ایوت هن .یدیشعا بئاغ
 یغیلابرب هلیتلالد كنون «هلکلک تسار هلبفارسا ترضح

 لرهروس هنبرازوک كنب ردپ ینکیلیا كغبلاب وب «بویلوآ
 «بواشا هنس 4 ۲ اهد ابو رابتخاو ؛شعا باناغش

 زاده هسبا لغوا .ردضشغا تافو هدنشاب ٤
 ۔افو كنیردپ «بودیا جوزت یلهراس یزمق ) (لحار)

 ٩۰ هدارواو «شقیک هنناي كنبردب وب هرکص ندنت
 قحم هناروت یسهاکح كراو .ردشعا تافو هدنشاب

 .ردل وقنم هدهلاسر رب

ERكغربغروو هداینانآ (1:0۵00) |  
 :یراقو و هدشتلابا « نامروا هرق »

 ی رصب رون ًاقاعتم ؛هدذسیا

 هرتمولبک ۲ ۲ كدراغتوتسا قرهلوا هدنرزوا یربن رکن

 اها ۱۰ ۰۰۰ بولوا هبصقرب هدنسسرع بونح
 0 لیکم یتحم هن ونفلارادو یلوتفلاراد روبشم «یسل

 )رب کسا «یسهززوم هراسو یعیبط خراتو یسهناخحتک

  یترارازم كنیرلرادمح خربتروو و عنصم ؛ییارس
  هبصقرب کسا .ردراو یرانآ راسو یساسلکرب یواح
 :ردینایرح لحم كنهبخترا عیاقو ضعب «بولوا

 «رد هدابلب زار 5 1

 تو ها مو سر ما تالیف
 ناب رحییع وط هلاعش كر ەديا لصح ندنعاتجا كن رایاچ
 . هلبا قش ینرلتلایا (اراپ) هللا (وسوغوتام)و_؛ردیا

 :یرلیاچ هراراغ «هننیوروقاش +ساراب سرت «ودوزآ
 E rg ۰۰۰ اترقت كرهدا دنا

Eوا  as 
 | هداعلاقوف هقالخا «بولوا ندش ر رحم

 ۱ لزوکتباغ ینیدلوا شمزای هدنروص ا ا

 هد ۱۷۹۹ .ردشلو تربش هلرلباتک هاکح ماطر

  هلکلیم ی رعو «شع | تافو هد۱۸ ٤١ بوغوط

 .ردشمریک هلبعل هحا وخ تتکمو

(Toeplitz)تندغارپ هدیاتسهج  | 

 | رب هدنسهبیغ لامش هرتمولیک ۰ | 4 و

  یرلهحاب لزوک «یسیلاها ۱۰ ۷۰۰ «بولوا هبصق

 م ج ج ج



 ت و ت

 .ردراو یرلهصلباق كيلچ روبشمو یلارس رب نالوا ۰

 هیسورو ایرتسوآو هیسورپ یشراق هنویلوبا هد ۳
 عقاو هدهبصقو یسهدهاعم قاشا نانلوا دقع هد زا

 .ردشفوا اضما هدنیارس (یرالق)

 Topinambaranas ۰ عبرت

 ۷ (اراپ ) ll ۱ یاب
 -ولیک ۲۰۰ «بولیریآ ندنربن (هریدام) هک «ردربنرب
 ندنرللوق یغامریا نوزامآ .هرکص ندنابرح كلهرتم
 ۱۹۰ هدنسهرا نوزامآ هلکنو .رولیکود (4ههوام)

 لکشتهطآ رب نالوا یا هرتمولیک ۰و یوا هرتمولیک

 هلی (ابمانبپوت) دوخاپ (یبمانبیوت) هدهطآ وب .رویدیا
 .ردنکاس یسهیش تكموقرب یثحو منو یلرپ فورعم

 ندهطآ و یدیسالارب عونرب فورعم هلیسا روبمانبیوت
 ۱ . ردشقبچ

 یکسا (01)1) طوط ابو ثوت دوخاب ۱ نوت
 بولوا ندنسهذاک ههلآ كرليرصم

 معز یسیماح كعيانصو قراعمو یزاب هللا مالک و قطن
 دانسا اکو یندتاعارتخاو تابغشک ٌهفاک .یدرونلوا

 مولع یتقو واو نانلو بوسنم هنمان :قرهشلوا
 باتک رب یواح لصف ۲ نالوا یواح ینامولعمو

 یسک هنیلا كنبراهقشب .بولوا صوصخحم هرلبهار "
 نوم ید اضعبو یلشاب شوق اضعب .یدیا عونع
 یتیع ك (سمره) كنوب .یدروئلوا ریوصت یلافق
 .ردن ونظم جد یعیدلوا

 یسهکلمكنس هم دق هطخ ای ریلیا (۲6۷1۸) | ۳

 .یدیا یربش هردوقشا یتختاپ «بولوا ]
 -لبق هرکص ندننافو كنو «بولوا یسهحوز كنورغآ
 - ۲۳۰ .ردشمروس مکح هدنراخترات ۲۳۱ دالبلا

 وقنوروق) هلا (سویو) یرایچبا امور هدنخر
 ینتموصخ كرابلامور :هلکمریدتیا لتق ی(سوین
 سویموتلوب) هرکص ندهراحم یلیخرب ؛بودیا توعد
 ندنفرط (سولاموتنچ سوولوف) هلا (سونیلآ
 .یدیا شلواروبحم هنساطعا هذح هامورو «بولغم

le ee۱ دل دل رلتلک |( ۵5  

 7 را سلاو

 كنواک ذوقطنو تورث هلتراج هدنباوررب رکیدو كیرح

 كرلیرصم .یدرونلوا معز یضباق كرلحورو یسیماح
 لار سا رک هلدوبعم یرلکدید ( توت )

 یغراغ رب اضعبو یتانآ هشیم رب .ردنایع ییباشم

 تا وب ۱۹۷۹

 هدرلنام روا عقو هصک «بوئلوا ریوصت هدننر وص |

 كنهتسو رونلوااشا یندابع هل را هلعشم دوخایو هدناتهام

 .یدربلیدما ارحا رلکلنش هنمان كنو یسهعک كلا
 .یدرردىا مد راناسنا هداضع و را

 كنيرلخ روم مدق نانو (Teutame) )مات

 سوس دوخایو هرولآ «هروک هنتیاور

 نوع هاورت یشراق هرابنانوپ «بولوا یرادمکح

 ندبشک ۲۰ ۰۰۰ هلیسهدناموق ك (نم# دوخاب)
 .یدیشمردنوک هیدادما ةقرف رب بکر

 هل ل رب هداینالآ نا 3
 رغ لاش كندسح «بولوا لابح اه

 هدنکسنرپ هی هری (رتش وم)و (ندنیم)هدنسه
 هدهفاسم كاهرتمولبک ۲۰۸ هدننلالا (قورباتسوا)و

 هدنراعافتراهرتم ۱۰۰ یرلهورذ كسکو لا .ربنازوا

 .ردروتسم هلرنامروا یعسق ییونح .رد

 ۱ ( ۲۲01 ( ۲۱۵8, 5 ا

as 
 یکم رکی دالبلالبق «بولوا یعسا كنيشک جوا بوسنم

 .ردراشمروس تموکح هدنرهزآ نرق یجندب نوا هل

 دپ ؛بولوا یلغوا  (سسوتوغارفسیم) یسیجرب
 ندرصم كرل (سوسکیه) ینیدلوا شمالشاب كنير
 تو یتق هس ۱۸۲ هو زا اا حارا

 ؛بولوا رادمکح رب ریکتابح یسیهتچوا .ردشمروس

EERE 
 ندنسهعدق ماكناپوروآ (Teutons) ا

 هدنسهبلاش تام كنانالآ «بولوا
 ندهینیرآ ما ا نکاس هدنلحاوس یلاعش رصو
 یایس هدنامز رب ییدمهدیا طبض كخی را .بولوا
 ۱۱۳ نددالبم .یدرلشع ا ترج هابنامرح ندیطسو

 رکید نلتید (یرق) دوا (یربک) رلنوب لوا هنس
 :قرلییای یرغوط هقرمش بونح ًاقفتم هلبا موق رب
 هدعب .یدرلشعا بیرخو ای یراطقا نلک هنیرلک وا

 . «قرهنلوابیقعت ندنفرط (سو رام)ندنرلرادرس امور
 هدرلتقو وا ؛هروک هنغیدلشالک 1 .یدرلشلوا بولغم

 نامرح بوبلریو هنسلاها انامرح نوتب مسا و
 ران و «هدهسیا شلو صوصخ هنب رب رکلای كنماوقا
 نالوا یییع كنو: هک« ردیللوا ندنسهبلغ ههرتاس ماوقا
 لوبق كرلنالآ نوتب موبلا یسا (060۱56۲) چاد
 هلرانالآ هرلنوتوت هدلاح ره .ردسا ر یرلکدتیا

 هم مچ

 از :
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 - رح ماوقا نوتب لصالاو هرابلکلفو كرلوانيدناقسا

 ههروکذم ماوقا ؛بولبقاب هل رظن یدادسحا كنهبام

 ویو ( هینوتوت هنسلا ) ید هرلئاسل نالوا صوصخم
 ید هنناسل نامرح سا نائلا دع یلبصا ءراناسل

 .روبلیریو یمان (یناسل نوتوت)

Nنروس تموکح هدابلاتبا (100۱۱2) |  

 «بولوا ندنرارادکح توغورتسوا ] ٭
 -روس مکح كدهنخ رات ٥٥١ ندنخ رات ٥٤١ كدالبم

 هضارقنا .ی دنا یسهقود (لو رف) لوا اس. رل

 توق ندیکی هنتلود توغورتسوا نالوا شعوط زو

 «یلوبا ؛سموق ندنراروطاربعا مور «قرهریدنارق

 هسنارولفو هسنازلب «هزورب «هنلوپسا «تنونب

 رازیلب هدعبو ؛شعا طب ییامور تیاببو یراربش
 هدهسیا شوا دادرتسا یغوچ كراربو ندنفرط

 ؛بولاچ هبلغ هنب هرکص ندنک اکفنا لرادرس و

 (سراز) اقاعتم قجنآو ؟شلبرلیا رد هلیلهس
 "رلهراب یغیدل ا هدهبراح «بولوا بولغم ندنف رط
 .ردشعا تافو هل ربثأت

 | هدنبرق نوروزاک هدسراف (زوت دوخای) | _ 6
 رب هدهفاسم قلخسرف ۲۲ ندزاریش | 8

 تیاغ هدننامز هیمالسا تسدم «بولوا هبصق كجوک

 روقچ .یدیا روبشم هلئاجوسذم نتک سیفنو هجا
 توقاب ینغیدلوا قاصص كب یساوه لغفو هدرب رب
 ۱۹ ابو ۱۸ كنههوبن ترجمه .رودبا نا یوج

 ید كالع ربهاشم ضعب .یدیشغوا 3 هدنخ رات
 .ردشملو یس دار ع#

 هدسونح یاش رف ۲ (۲080۱2)
 فا ND eS هلجو

 رل (ولوز) هللاهطخ و هدعبو ندنجا یسهطخ (لانان)
 یسهعلق (نوسمایلیو) كرهدیا نایرحندنسهرآ کلم
 .رولوا بصنم هبیدنه طبحم رح هدنناب

 دنلناق سس

 i هناب ز 0 2 ۱ و

 (فلش) هدنسهیرغ تهج كربارح .یدا دودعم
 - هی ونح تهح كنلابح (شیرشناو)و هدنسیداو یر
 ندشلئاوا یرجه نرق ید .راتدنا نک اس هدنیس

 ههنس زویکیا كدهنیرخاوا یرجه نرق یمرکس

 هدنسهیسایس روما برغم نیحوت ین هدندم بیرق

 یو نسارم+ یو نیم ی «بونارق ذوفن رب لو

 ک و ث ۳۸۹۰

 «ردر شعب راف هناعوقو یلتیمها یلبخ هدنرانامز صفح

 نج هتسایر هدنخرا ۱۰۷ یروبشم كا كنبراسور
 د (یوقلادبع)

 قاعس یرغنک هدنشالو ینومطسف تو ا

 «بولوا ترابع نده رق ۸ یس4یحات نخ و بس

 ییلاها ردق Na o ove ؛هرزوا قلوا لسم یسهلج

 تنم هعفدل وا هد سنا قلغاط یسضارا .ردراو

 .ردراو ید یرلاعمو نامروا یلیخ ۳و
 هدنتلایا هنولیماپ كنابناپسا (Tudela) ۱ و

 ۱0 یر وامدترزوا امر ۳, راو )

 ۱۰۰۰ «بولوا هبصق رب هدنبونج هرتمولیک ٩۰ كن
 تاچوسنم كوبابق «دیم رکو هلغوط «نوناص «یسیلاها
 «بولوا هبصق ر یسا .ردراو یرلهش رباف هرباسو

 .یدیآ فو رعم هلا (هلیطت ) هدننامز رلب ع

 نکنلدوت
 ۱۱۰ كدراغتوتسا و هدنتلابا ]

 ۴۲۵۰۰۰ بولوا هبنصق رب هدننسی بونح هرتمولیک
 .ردراو یسلاها

 روس تموکح هدهتنا (3۵9) | روو و تم هگح هدهرتلکنا ۲ ۰
  (ترآوتسا) «بولوا نادناخ رب شم ]

 هلدهتخرا ۱۰۰۲ ند ۱۸۰ لوا ندشنادناخ

 نالوا یدح كنادناخ و .ردشمروس تموکح

 -اربک یتکلع سلاو هلرکید مانو لا (رودوت نووا)

 نالوا شللق لوط ندیرنه یعتشب بولوا ندنس
 5 دوس اعر یسهچلارق هرتلکنا
 ندحاودزا وو :شلو عوقو جاودزا ا هدیراس

 شتا دلو !دودوتدن ومد (

 (هرتساقنال) نالوا ندنلسن كدرآ ودا یحجوا .بولوا

 یلغوا كنو .,ءدبا شلبا جوزت یی(هتیرغرام) ىل
 . یحجوا بونم هننادناخ قروب (رودوتیرنه)

 ؛شعا سولح هنتخ هرتلکنا «هلطاقسا ی (راجر)

 | یزق ل (درا ودا) یگدرد بوسنم هاش قروو

 قروو هرتساقنال « هلکعا جوزت ىب ( هشازلا )

 یعدب .یدیا شلبا دنیحوت یتقوقح كنیرلناداخ
 یی رکس هرکص ندناذو نروس تموکح هلیما یرنه
 برام هرکص ندنوا « دراودا یّتل ۲ هدعب «یرنه
 ۳ ًاعج هک« هتنازبلا ا تباپو

 ۱ .ردرلشم ۰

 و e هیجان هدنساضقو

 «نامروا هرق» كقغربتروو |

 . یتوق (دنومګر) هک.یدیا



 ر و ت

Todos os 4 “u | 8 
 و ) Santos بو 5

 ینعب ( 1005 ۱65 5412115 ) تنس هل وت هحزسنارف

 ۱۲۰ هدنشلیا (ایهاب) كنابلیزارب ۰ « رازیزع نوستب»

 بولوایوقرب هدییرغ لوط 4۱۳ هللا یبونح ضرع |
 .ردهرتمولیک ۲۸ یحرعو ۲۵ یلوط "

 هدنتلایا هنلوپسا كنايلاتبا 1
 و

 هدنبع هرتم ولک ۵ كن هل ویس وپس

O,یروس رب یکساو یسلاها ۰  

 ردراو

 e و یا نت

 نو توغیسیو) نروس
 هد هتسب درلبم جرات ٤۸° نده ۱ :بولوا یسیجر

 یریدنک «هلغلاچ هماغ هرلقنارفو ؛ شا تموکح "

 ندرلمور ییهتبس «هدهسیا شمراقیچ ندهسوغاراس
 تافو ًالومقم هدهنولسراب توب ا شا کا
 .ردشعا

 یسبیعوط اهدو هنخ راب مدق نارا ۱ : ۳

 كنودیرف ؛هروک هنیربطاسا كرابتشدرز ] ج
 اکو ندتفرط یردب «بولوا یرب ندشلغوا چوا
 ندنرارداربو «یرلفرطناتسراناتو ناتسکرت ییعیناروت

 نارا ید ه(جریا)و یرلتهح ههروسو قارع « )س(

 نالوا یرلردارب كچوک لس هللا روت .یدیشلریو
 دسح هنسولح هنتخ یردب «بولاق هدناربا كحربا

 صاضشا كنود رف اتاذ.راشعا لف یسیدنک كرمدلا
 ندرطاسا دنه ناق هادی تو

 هلیقاب هل رظن جی ههاکح وب لفلوا شلشالک آ
 كس .كنهینابرا او هیناریا ما كحريا هدهسزام
 یوهوم دج كنهياروت ما ید كروتو كنهيماس ما
 هروکذم ما كعما جوا و « بولیشالک آ یتیدلوا

 .ردنقد نباش باشم نالوا هلرلسا د

 ی ید ا رباروت هلرلبارا همانهاش

 نهایت با ات هليا لس كروت یتساساو ادم
 .رودبا دع ترابع ندنسعا

 (هراول عمهردنبا) هدهسنارف (10۷15)

  هطخ (هنروت) یکساو یکم كنتلایا ۱
 .لحاس كنغامربا هرآول «بولوا ربش رب یه رک كس 8

 هدنس رع بونح هرتمولیک ۲۳ ؛ كسراپو هدنراسپ
 ؛یسهدادعا هیبط «یسلاها ۱ ٩۲۳ .ردعقاو

 ده اف ۰ ۱۹/۳۰

 تایداو نونقو تعارز «یسسردم صوصخ ۱

 «یسهناخ هنوع هقبتع ران او یعیبط خرات «یرلتیعج |

 .ردراو یسهحناب تایابو یسهناختک ؛یسهزوم میسر

 یلبخ یسهینبا .ردیرکرح یخد كنودرا لوق یمزوقط
 , كرېش «بولوا لزوک
 ل (تراقد) اوا رو «رولوا دتع قاقوس رب زودو

 هدیرزوا یرپ هرا ول . ردراو یلکیه رب ندر

 یسیربوکرب دودعم ندنرلیرپوک لزوک لا كنابوروآ

 لزوک .ردهرتم ۱۵ یضرعو ۳۰ یلوط هک ندراو

 مدخ هدلالتخا كو «یرااسیلک عنصم «یراهاکتب رفت
 «یسهلق كوب ییا شلاق قاب كناسیلکرب روہشم شلدبا
 ؛ناغرو هک .هخوچ ؛یرلعقوم حرفم هدنفارطا
 «شیاف «نیچ «هادروق نلشاق كليا :قوماپ یشبرچ
 ۱ ره اقا ابن اما کا و
 ؛یغاب ؛تابوبح «یرلهویم راس هلی رلکیرا روبشم
 رب کسا كب .ردراو یتراج بارشو یرد یونک

 .ردبردصم كنهبخترات عباقو قوچ رب .بولوا ربش
 لترام لراش هلبا نیس ةازع هدنسهرص یضق كسلدنا

 نالو عوقو هدننبب (هیئآو) هلا (روت) هدنشهرآ
 .رویلیریو یمن یرلهراح روت یخد هرلهبراحم

 لا هل را بلای و اسدناقسا یکسا (؟اتان) | . ۰

 (نیدوا ) بولوا ندنرادوبعم لو 2

 .یدروشوا معز یلغوا كوب كن( هغيرا) هلا
 نوزوا «قرەنڵوا عز یهلا لدعرو كناوه هلا توق
 هکت ییاو جات رب هدنشاب ءاصع رب هدنلا «یللاقص

 ریوصت هدلاح ینیدلوا شغب هلارآ رب شلشوق
 هدنلکش نالي (روت) هدتمايق مو بوک .یدروشلوا

 - هديا لتق ینج رب نالوا یردصم كنئاسمو نالوا
 یتسیدنک نامود رب قح4قیچ ندنجو « هدهسکح
 هنندابع كدوبعم و ینوک هبنشجپ .شعقحهغو
 .یدیآ صوصح

 «بولوا رب رب هدهرجموسا (11) ۱

 او وغروت «فللاعت هدنسهبحات لاغ تنس

 عساو دەنا ۶ ندشا ر

 (غروم) و (رتیس) ؛كرهدبا قس ینرلهیحا 2روزو
 ندنایرح كلهرتمولبک ۱۰۰ و ؛ردبا ذخا ی رلیاچ

 .رولبکود هنغامربا (نر) ندنلحاس لوص هرکص
E ۳كتلابا نالوا یمانمه هددیسور  

 كنیاچ(هرزوت) «بولوا رپش رب یهرکی

 وم هللا غروبسرتپ «هدلحم ییدلکود هنغامربا (اغلوو)

۱۰۹ 



 ر و ت

 لاعش هرتمولیک ۱۷۲ كنهوقسومو هدنسهرآ هوقس

 بتکم «یسلاها ۳۸۰۰۰ .ردعقاو هدنسغ

 صوصخم هناکدازو هنیراهنب یرکسع «یسیدادعا

 «یعیانص یلبخ ؛یسهنبا لزوک قوچ رب «یرلبتکم
 یراهاکتسد صوصخ هنلاعا نئافس .ینراجت كلشیا
 نوقسپ ًابرغ یلایا روت س .ردراو یسیهام دیصو
 ٩5۳۲۹ ؛بولوا هدنسهرآ یراتلابا والسوراب ًافرثو

 ۱۹۶ ۸۴و یبهیعطس هحاسم هرتمولیک عبم

 قس یتسیونح مسق یامربا اغلوو .ردراو یسیلاها

 كب هدنرارپن .ردلوعتلا عیرسو قوئوص یساوه .ردیا

 هلا هعونتم تابوبح یتالوصحم .رونلو قیلاب قوچ

 تار وار ورام جرار
 .ردقلعتم ههراسو زب «تاناوبح «یغای جا «یرد

 -انانو ناتسکرت ندنفرط رلیناربا یکسا ۱ نارو
 ؛بولوا مس نلیریو هنبراتهح ناتسر

 هدنماقم یدنم كناربا ناروت هدهمانبشو اتسوادنز
 یاکم كراهتشرف هللا نره نارباو ؛رو یلیناللوق
 كنهثبح حاوراو .كلنعرها هناروت ؛هدلاح یتیدلوا

 هل رلکرت یر ندا نارو .یدریلبقا هل رظن یلحم

 یرلهلک (روت) هلبا (رت) «بولوا رارپ نالوا نوکسم
 ندلصا رب لما ییا و جد تہ اشم ۲ ۵ 9

 هروک ههيناربا ربطاسا .رورتسوک یتغیدلوا ترابع

 (روت) یلغوا كنودیرف نروس مکح لوا لا هدناروت

 همس هلتتسن هنسا كنو ید تکلع ایوک .بولوا

 لا رارادکح نلک ندنلسن كروت .شعا ششوا

 یهاش ناريا هک.رد (بایسارفا ) ید یروبعم
 هدعب ؛بودبا داماد ادتبا یشوایس یلغوا كسواکیک

 كب هدنسهرآ رایناروت هلراناربا « هنیرزوا یسعا لتق

 ینمطعا مسق كن همانهاش یتالبصفتو نروس نامز قوچ

 وو ؛شلو عوقو رلهبراح اط رب ندیا لبکشت
 ؛زردوک «لاز عسر ندنفرط رلبناربا هدرلهراح

 ناریپ ید ندنفرط رایناروتو زربیرف ؛ویک «سوط

 و .ردرلشعا رابنشا بسک رلنامرپق قوج رب راسو
 یرشن كّسد تشدرز هدننامز بساتشک تموصخ

 را سارو اد هود دهد نالوط ندنسوژرآ

 رایدنفسا یلغوا كبساتشک هدعب هددسراشلک فلا

 .یدیشعا تاحوتف قوچ رب هدنارو .بولاچ هبلغ

 لصن یساعم كن (تیکسا) هدندتع رایانوب یا
 یساعسم كننسا ناروت یخد هدندنع رلیناریا .هسیا مییم

 ر و ت ۱۸۹۲

 كن (ابتیکسا) هللا ناروت یتح ؛بولوا نيعم ربغ هلبوا
 رادنفسا) هکنوچ ؟ردنونظم یفیدلوا ندهفدارتم ءاعسا
 سو راد) نایلوا هبش هدنفیدل وا ینبع ك (بساتشک ی

 اد ليام ور مویلا یتحو هدایتیکسا ل/(بساتسه ن
 خراوت یتاحونف نالوا هدنسیدنک كناوو هدنکلم

 «هدلاح یفیدلوا روک ذم "الصفم هدهیانو ةمدق
 ینید لو عوقو هدناروت كناحوتف و هدهمانبش

 یلولدم كنسا ناروت هکروبلوا كد ؛روینلوا نایب
 هدرب .یدروینلوا عیسو یخد ردق هناوو هليا مور
 ورسسضک یهاش ناربا هللا بایسارفا یرادمکح ناروت
 همولعم هیاکح روکذم «دهمانبثو اتسوادنز هدنقح

  (ایدم)  (تودوره ) ندنرلخروم مدق نانوب هللا
 -(سوریک ( یرادمکح سرافو (غابتسا) یرادمکح

 ) هاشم هلیسهدایز هاکح ییدتیا لقن ینعوقو هدنسهرآ
 | رببصت (ایدم) كرابناو یکسا ۰ هسربلیقاب هنغیدلوا

 ۳ ندرلتهجوا راسو ناردنزام هلا ناصب رذآو یرلکدتیا

 خد كتکلم نانلو دودعم ندناربا بولوا ترابع

 ینیدلوا شفلو دودعم ندناروت هدندنع رلیناربا یکسا

 یرح ینتسهقتیع را آ كرافرطوا اعقاو .روبلوا میفنم
 - اروت ماوقا كرابلادم یکسا الع نیققحم ندا قیقدنو

 .ردرلشع الصاح یوق نظر هدنقح یرلقدلوا ندهبن

 . چوا نانلو ررح هرزوا نوتس جوا هدهقبتع ران | ضعب
 ادم یرکیدو یروثآ یرب مدق ؛یناربا یرب كناسل

 زونه ناسل یهجوا و .بولوا مولعم یعیدلوا یناسل
 كناسلو «هدهسبا شمامهنلوا تئارقو لح هلیقال
 ی عهدیا تلالد هنغیدلوا ندهناروت هنتسلا

 ا ندغابتسا كيايسارفا هدلاح و .ردشلوا سح مالع

 ناروتو نارا .بوسلاق هبش هدنغحهلوا ترابع

 هدروص نطنطم ردقوا هدهمانیش یعوقو هدنسهرآ

 . هلبا (ایسری) یکسا ید یسهلجج كرلارحام نانلوا هناکح
 ۰ شعا نایرح هدنسهرآ ناب رذآ هللا سراف ینعب (ایدم)

 رصعتم هنسهطخ ایدم یعسا ناروت اذه عم .رویلوا

 یایسآ نوتب نالوا نوکسم هلیماوقا كرت .بویلاق

 قالطا ید هنمسق رمش لاعش كناپوروآ هکلبو هبیلاعش
ADF 
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 ورسخ «بولوا یرادمکح یعتنآ ییرکی كنسهلالس



 ر و ت

 ندنردارب .ردبسهریشمه كنهورشو یزمق زور

 سولح هتخ هدنخرات ۱۳۱ كدالیم هرکص نامز یخ

 ندنسیٌذنک .ردشع | قل زاد يآ تردو هتسرب « هلا

 .ردشتا سولح هت تخدیمرزآ یسرشمه هرکص

  وچلس نروس تموکح ا هاشلاروب

 عقاو هدنخرات ۰5۲ «بولوا یلغوا یجنجوا كهاش
 یراردارب ردق لی نکس هدننافو كنیردب نالوا

 یر هاک كرهدیا عازن ؛واف وغ هلهاشما ربو هاشنالسرآ

 تدم ررب رانالاچ هبلغو ؛شناچ هبلغ یرکید هاکو
 ندهیلخاد تابراحم و «هدهسیا هر رو تموکح

 یلغوا كهاشمارہ تیا .بولوا بارخ نام رک كلم

 لس فوت یهدنامرک هدشنامز كهاش دم

 .ردشلزا ضر
 ندلارخف هلو دلش مظغمكإم) هاشناروت

 روبشم (بوبا نيدلا مج نب
 هدنخ را ٩1۶ «بولوا یردارب كس وبا نیدلاحالص

 هرلینادوس « هللا لاقتنا هرصم ندماش ربارب هلیس هل اع

 -وک یمدخو تریغ قوچ كب هدنابرام نالوا یشراق

 باذیعو ناوساو صوق ندنف رط یردارب «ندنکیدلر
 طض یهو هد ۰9۸ .یدیشفلوا هبحوت هنسیدنک

 رومأم هنغف كنم ند هرکص هنس رب «یک ییدنیا
 هطخ نوت راسو اعنص نعت ,ندع دیز«بولوا

 یارحا هداروا دهنخرا ٩۷۱ هلبا البتسا ییهباع

 «بودیک هکعشیروک هل ردارب هرکص ندکدتا تموکح

 بصن هنکلیلاو قشمد ندنفرط كنون هد ۲

 هرصم هد۵۷  هدنرغس هماش كنبدلاحالصو ؛شئلوا

 هد۵ ۷و ؛شلوا یسلاو ه ردنکسا «بولیردنوک

 «بولوا تاذ رب مرکو یخس .ردشا تافو هداروا
 ی تب هکرت رانید كيب زویکیا هدننافو

 تموکح ET كلم ) | اشا
 یسیجررکس كن هيب ویا لولم نروس و روا

 نيدلا مج حلاص كلم یردب هدنخراا ۱۷ «بولوا

 هبیلص لها «هلا سولح هتخ .هنرزوا ینافو كونا

 یردق ۲۰۰۰۰ ندرلنو ؛قرهالشاب ههبراح یشراق
 یلارق هسنارفو ؛شعا رسا یردق ۸۰۰۰۰ و لق

 كن ردب هاا ےظع من و .یدیا شا هلدابم -

 كرهدیا ولغ هنیرزوا ههر كيلاع نالوا یرلهلوک

 | لرعط نالوا یسیحرکس كنرلبق

 - هیس هعلق طایمد «بودیا ریسا ید یی (ییول تنس)

 ر و ت ۱۹۸۳۳

 لتق نسیدنک هد 1٤۸ یرکض ندتنطاس قلیا ۳ |

 .ردرلشعا
 تموکح هدسراف و هحاوخ) ۱ هاشار و

 هحاوح ندرفظم لا نروس

 یریزو كعاعش هاش نالوا جودع كنیزاربش ظفاح
 .یدیا تاد ر یداو الع بخو ردمو لقاع «بولوا

 لحاس ڭكتيتبج دنه Tourane) ( هئاروت

 یسههاج لنهسنارفو هدنسلقرش

 ۰ كن( نوه ) یدتنتکلع مان آ نانلو هدنتص

 كيوق نالوا یمانمهو هدنسبقرش بونح هرتمولیک
 .ردهبصق رب هدنچا

Eیالع °  

 هحایسو هجئاسل ی

 نالیشالک آ e عرفتم ندلصا رب بولوا هاشم
 قالطا هراناسل یرلکدلیوس كرلن وو هماوقا قوچ رب
 ةبلاروا» هل رابتعا یرلنکسم اضعب هرلنو .راردبا
 ید ییمان ) (Ouralo-Altaiques «هيغاط نوملآ

 هاو ام ندشعدق جرات نارا اریخا ؛هدهسراروربو

 .ردهدقفل وا لامعتسا صحت رت بوتلوا لوبق ےساوب نالوا

 یرلعدق "یلصا نطوو یرلآشنم لصا كنهیناروت ماوقا

 (یغاطنوتل ۱) عقاو هدندودح ناتسکرتوایربیس هلبا نيچ
 ناروا ,*برولوا نونطم ییللوا شات

 ابر هیایربیس الاعش .هبیروجام قرش ؛هناتسلوغم
 هدعبو ؛شلیا یرعوط هنیرلغاط لارواو هناتسکرت

 هقرش و یلاعش یاپوروآ «هلزواج یتسهلسلس لاروا
 تبارقو تسانم هدنراس .ردربشللا لولح د

 خد كن هبناروت ماوقا یکماوقا راس نالوا یراهیسنح

 كخرا .ردزسهبش یرلقدلوا بعشنم ندعدق موق رب

 هدلاوحا هلو نالوا مدق ردق یکحهیمهدبا طبض

 - هناروت ماوقا .ردناسل لبلد كویب لا هدندنع نیققح
 ردقوا هدنسهرآ راناسل یراقدنلو ملکتم موبلا كن

 نانلوب ملکتم هلراناسلوب هک.ردراو تسرقو تچیاشم
 ارقا هلتارق رب فلتخم یسهحرد هدنرلشس كماوقا

 ندیا لغو هلاسللا لع .روبلاق هبش ا

 لیصح ینسهلجج كراناسلوب ىساملع نیرخآتم اپوروآ
 هدنسهلج و ہاشم یهدنرانس .كرهدنا قیصتو قیقدو

 طبض یبهیساسا هصوصخم لاوحا ضعب نالوا كلرتشم

 كصرا "ه رک هدندنع نویاسل هکر دم ولعم .ردرلشعا ۱

 «بولوا مسقنم هع ون جوا رلناسل نلنیلیوس هدنرزوا

 تا



 در و ت

 هدرب ۰« هبییکرت هنسلا » یرب « «هیاجه هنسلا» یرب

 نداجهررب هدهناحه لا .ردبعوت «هیش رصت ةنسلا»

 هدافا دصقم « قرهنلهرص هلک جاق رب نالوا ترابع

 «مدنیک» الثم ؛ردقوب بیکرتو فیرصت الصا «بونلوا

 هدیرپو یملکنم صخش یر «یکقتک یرب هدرب كج ید
 تببثو نچ .روبنلهرص هلک وا ردا هدافا ینامز شمک

 هنسلا .ردندليبقوب یرلناسل اینوباچ هللا یتیچ دنهو
 راظفل ندا هدافایئامزو صخشو ثدحالثم هن هدهبلیکر ت

 «بوقبجندنلاح هک ر لقتسمقترآرلن و هدهسیایرآ

 یرلبیکرت لحم قجنآ ؛رویلناللوق هدلاح رب بکر
 الثم .زالو عوقو طلخ نوتسب ؛بولوا مولعم
 ییدلنید «مدیشقبک» هدرعاسل نالوا ندهیییکرت ٌهنسلا
 « ما» و هنامز « دیا » و «شم» «هلدح «تنک» تقو

 بیکر ظفل ترد و .رودنا تاالد هملکتم صخش

 ؛بولوا رهاظ یرابکرت لس هلهبسنا شک وا

 . ردشمالو عوقو جازتماو طلخ رب چ
 ثدحو صخش كنه هسیا هدهشرصت هنسلا

 طاخو جنم ردقوا هدننس یرلترح ندبا نایب نامزو

 «بویمهلوا یللب الصا بیکرت هک .ردشلو عوقو

 ندهیشرصت هنسلا الثم .ردشلآ یتروص فیرصت
 « رصان »و « صن» ند « رصن» هدیرع نالوا

 هجو كراو هک ؛راقیچ رادلک یک « رصنتسا »و
 یربا ندراثرج نالیربآ اب و قمربآ ییرابیکرت لحمو
 تروص جوا و .زامهلوا نکم قمراقیچ یتعم یریا
 چوا كنسهبلاوتم تایقرت نالوا هجاسل لرشب عون

 هلراناسنا مومعلا ىلع لوا كا ؛بولوا هدنمكح ینعصا
 یلاجمه رب هدعب «یراقدنلو ملکتم هلا هیاجه ةنسلا

 شاو شاوو قرهلو عوقو بیکرت هدنسهرآ رالک
 «هبلنکر ت ةنسلا كره هنیرب تادا یقاط رب كرلتو

Eروهظ هیفرصت هنسلا هم دشرقیص هدایز اهد  
 229د کو دکر لا درک حا ردفا

 كني رلضعب ند هیییکرت هنسلا .بولوا یناجرد كن هیفبرصت
 هبهبشرصت هنسلا ید كنبراضعبو هبهیاح هتسلا

 كنبراضعب ندهیشرصت هنسلا كلذکو ىس وا بيرق

 .وب یرک هدنروص قبرا بیرق هکر
 ا تاجرد ومب نانسل كلاح جوا و یرلغت

 الم .رویغار هبش هدنغیدلوا ترابع ندنسقرب

 ؛هدلاح یرلقدلوا ندهینکرت هنسلا «هبنارو هتسلا

 هبنابرآ هنسلا ؟شمالشاب هبرقت ههیفرصت ةنسلا

۱۹۸ 

 رب كرهدنا بکرت هلراتادا یلادص لیقث یخد كرل ەم

 ۱ یرلقدلوا ند (Langues agglutinantes) ةو

 -ربدزاب «قمریدزا ‹«قمزاب » الثم .یدا كمرتسوک

 هاعفا یک « یدیللوا شمزاب .شعا یلمزاپ »و « قمت
 نوتب هکلبو هنسهلج كنهبناروت هنسلا هدافا تعسو

 فیفخ .ردلاح رب كرتشمو صوصخم ههبییکرت هنسلا

 یلاج لیقثو هلراتادا یلادص فیفخ *راهلک یلاجه

 اوا «قمنالوا » الثمو یسلوا لصاح صوصخم كنهآ

 .كنهبناروتهنسلا هسيا یلیکشت رلهلک یلکنهآ یک « كمل
 هدهاشم هدنسهلج كراناسل و .بولوا نرو

 .ردتیفیک رب رونلوا

 هنچوا «بولوا منم ههرمز شب هاروت هنسلا
 رله رمز قرش .رویلیرپو یمان یبرغ هنسکیاو قرش
 ۔اشمو بیرق اهد هدنرلنس یدنک ید رلیرغو هدن رس

 رع «لوغمو زوغنو «كرت رامز قرش .راردب
 و .ردنرابع ندنرل همز آونبفو دیوماس ید راهرمز

 یند رلناسل یرلقدنلوب م تحرر نععمز شب
 : روثلوا رکذ هدینآ لودح

 توقاي

 E 4 روغی وا
 یسهصز رت

 ینه ر روغن و

 ۱ یسهصز لوغم
 ۱ تارون
 -راق «یعوئوس) ی راناسل هدن الانیق
 نایت وتسا «ن وهرق ؛دوچ 0

 ( توو
 یناسل اینوپال
 ۱ «نایمرپ «نایریز ) یراناسل مرپ
 ( قایتوو
 «نیودروسم) یراناسل ۱

 2 «راج ) یراذاسل ی غوا
 : ( قایتسوا

 یس صر ۱ ونف



 رد و ث

 قارو ۱

 یوات › یسهصز دیوماس
 قایتسوا
 نیساخ

 لاو یرشتنم هدايز كا كرلهمز نغیدیاص و
 «بولوایسهمز ر ییلینلیوس ندنفرط سوفن قوچ

 نالوا هدنساپننم كنابربیسو هدنلحاس یلاعش دمج رګ

 ردق هني رف روک كیدنو و زیکد قآ ندنتکلع راتوق
 .ردهدک یولس رناسل ییدلوا لمف كنهرحز وب

 رب یسهلج «بولوا یئرح كي ید قرف یکهدنرلنس
 ۱ .تعحام هنسهدام « لر »| .ریلب هنل وا دع ناب

 یتییاشمو تسرق هدایزلا هدرعاسل ندهبناروت هنسلا

 یاهننم كنابربیس «بولوا یسهمز زوغنوت رنالوا
 زوغنوت نلینلیوس هدنعسف یلاعش قرش كنيچ هلیقرش
 ردق كجه هد هکرت هدنراناسا تومالو وجامو

 بوتو بیپ الشم را ا رک هات
 ینیدلوا بوسنم ید كنسیرادمکح نادناخ نیچو
 راربن «بولتید «اریب» هربن هدنناسل یوق وچام
 «ودلارب» هدرارپو « ودارب» هدرپ ک لارب »

 ی هد زیان كنعج تادا « ل» هک رو وا ره

 « هد» كرمال ید كتنفرظ تادا « ود »و « را»
 ندهصنایرس كنناسل وجام .ردهدنادیم یې اشم هلینادا

 - هرمز لوفم .ردراو یتایداو یموصخم طخ ذوخأم
 یعیدل واهدهحرد یینکیا قب اشم نالوا هل راسل كنس

 هناجرت كرلکر هلرللوغم هدننامز ناخ زیکنچ هدلاح

 ونيف .ردمولعم یرطدلیهشبنوق نیزسقلوا جاتح
 ندرفاسل یسجرب صوصخ |یلعو یرلهمز دبوماسو
 كنم ییاو .هدهسیا دبعب اهد تبا رقو لقرف ىلبخ

 كب قرف یهدننب هددعتم هنسلا یراقدلوا لماش

 یشکای رچات رب نغوج هارو اد «بولوا قرج
 چوا هغقوم یرلناسل اونیف ` .ردهدکشیوس ندنفرط

 هدنسب یغلاعش كنهیسور یقاطرب ؛بولوامسقنم هقاط

 یقاط رب «هدنلحاوس زیکد قآ یلاعش هلیزیکد قیطلاب
 هدناتسزاحم ید یربو هدنرلکتآ یلابح «هلسلس افلوو

 قرش كنلابح *هاسلس لاروا كنهحراحم .ردهدکشیوس

 ندنفرط یشکكيب رچاقرب هدنغاربوط ابربیسو هدننهج
 تبارق نالوا هلبرلناسل (قایتسوا )و (لوغوو) نلینلیوس
 دلرلرام بولوا تقد ناباش یسهداعلاقوف تباشمو

 ر و ت ۳

 هدرلف رطوا لصانع .ردیفاک هکمرتسوک یتسلصا نطو
 یرلعدق یلصا نال كراراغلب نالوا شوب نکاس
 ترباس بوسنم هسه جزا ون .یدنا ندغاطو یخد

 هجراجت یسیلتیمها كا هج رظن ةطقن تایقرتو تايبدا
 هبا انوتساو هدنالنیف خد هدهجرد یځکیا ؛بولوا
 بد درب هک همی بل لو دم رام
 -الشاب هغل رب دنا وا یرلهص وصحم تادا یر ندیدم

 بطق رلیک كنس همز دب وماسو یرلرکید .ردنشم

 یرلقامریا دمجم كنايرببسو هدنلخاد یس راد, یلاعش

 هربغص ماوقا مخاط رب یثحو مینو كچوک هدنرایداو
 «وجام «زوغنوت » ] .ردهدقفوا لاعتسا ندنف رط

 هنبرلهدام هراسو «دیوماس «راجم «آونبف «لوغم
 [ ۰ هلبرویب تعجارم خد

۰۳ [ (10۳۱08 aا)؛« هغابمولپاق » نعي  

 "هریوج (یابه ) ندنریارج لیتنآ | ۲
 .«بولواهطآ كچوکرب عقاو هدنسببغ لاعش كنسهرییک
 یسلاها ۰۰۰۰ .ردهرتمولبک ٩ یضرعو ۲۲ یلوط

 .ردیس هبصق (هنوبان) یرکرم «بولوا
 هبنولاتف كنابناپسا (10۲0056) ۱ ۰۰ ۰ ۰
 شا هوا تو و تلخ هک

 هدنسیقرش بونح هرتمولیک ۷۰ كنهنوغارات قرهلوا
 تولوا ربش رب هدنراسب لحاس كنغامربا (هربا)و

 هدقامربا ؛ینونغلا راد کسا «یسلاها ۰

 قوچ كي ؛یساسیلک عنصم ؛یسهعلق ٩ ؛ینا لزوک
 ؛نوعروفپ بیس ره منشا غنی

 یرلن دعم هناشو مش هد وس «روک باش «ه ويح

 «بولوارېشرب یکسا .ردراو یمهیندعم هایم قوچربو

 تموکحو «ردفورعم هایسا (هشوط رط) هدندنع ربرع
 الع قوچ رب «بولوا روم كب هدننامز هیمالسا
 هه روس .ردشقلوب سار طقسم كمالسا یابداو

 هد هیبنحا ةنسلا یخدكنس هبصق (سوط رط) یکهدنلحاس
 .رد(هزوتروت) 9

A 8 2رکب» ندنربارح  

 یلوط ؛بولوا یرب كن« یراهطآ ] 3-۶
 یسلاها ۷۰۰۰ .ردهرتمولیک ۱۰ یضرعو ۸

 زملکنا .ردیسهبصق (نووت دآور) یدرکرم ؛بولوا
 . ردندنناکلقسم

 -راو هدنغایتس و تبالو ۳ وتروت



 ۱۹۸۹۹ رد و ت

 وا هیعسن هلیسا رہن ندا نایرح ندنجا «بولوا ,
 ندننهحقرمش بونح ؛مورضرا سفن ًابونح .

 قرش لاعشو ًالعش «هلبراضق دروبباب ًابرغ
 یدک .رددودح هلدودح هبسور ید ندنتهح

 هرتمولیک 4۵ ٌكمورضراو هدنرزوا یرب موئروت
 ۱۵ .ردیسهبصق (خاخ) عقاو هدنسیقرش لاعش

 عماج یلهیحا ۱۶ رونلوا هرادا ندرکمو یبهرق
 یمظعا مسق هک ؛ردراو یسلاحا ؛۷ ۸۳۱ «بولوا
 هن ره یسضارا .ردهژئاسو مرا یروصتقو مالسا
 «بولوایندیرلیداو تدنم ضعب «هدهسیا قلغاط ردق

 راس هلا هعونتم تایوبح ردق كحهدب | هرادا یییلاها

 فرصهدمورضرا .ردراویرلهویم ییترثک و یتالوصحم
 روا .رونلوا لقب نداضق و یسهلج كراهویم ناثلوا

 ؛عطق نودواو هنسارک یلبخ «بولوا قوچ یرلنام
 هراضق راسو همورضرا ار هلبادقف *رللوو

 ۱۱۳ هداضق نورد .روئلوا لقن ردق هنسالو ناو و

 ردقزوب «یئادتبا بتکم رب هبکت ۲ ؛هسردمو عماج
 ؛هزاغمو ناکد ۲۲ «رتسانمو اسبلک ۷ «یتکم نایبص

YSزک  AEA9: 4تهفج  ER 

 «هداصس «یلاخ ‹ ےاکی سهیعانص تالوعم .رددوحوم

 .ردنرابع ندهراسو باروچ «قلزوت «لاش

 ERE A رنغاعتسو تنال درا
 نایرج یرغوط هلامش هلاعبن ندراغاط ید نلامش
 ندلوصو خاصو «قش ییاضق نالوا یمانمه .كترهدیا

 هر ترس سا سا رو ریو
 یسارح .رولیکود هنغامریا وص قوروچ هدندودح

 .ردهدنلوط هرتمولیک ۱۰۰ ًایرقت

 كل سنلاعش یایلاتا ۵9 و

 A و ۳0 ۱ ۳
 یربن (ورقسا) قرهلوا هدنقرش هرتمولیک ۲۰ كن
 ۱۱۰۰۰ ؛بولوا هبصق رب یررکم اضق هدنرزوا

 هلبتقو .ردراو ینراجت ریاخذو یکم یلخاد «یسلاها
 .یدبا راو ید ینونفلاراد

 كنا ناسا 5 2

 ( دیل لادن 35 1 3
 هدنس رغ بوئح هرتمولیک ۲ ۵ ككدیلودالاوو هدنتلایا

 .ردراو یسلاها قرص فرخ بول وا هبصق رب

 و وا ت

 1۱۵۳0۵, ) غروبنروت هعتالآو

 اويلسنارتكناتس را( ۵

 (غروبنسیالق)و هدنرزوایرېنس وینارآ «هدنسهطخاب
 رب یکم تلابا هدنسس ونح قرش هرتم ولیک ۲ ۸

 رب عساو هدنراوحو یسلاها ۸۰۰۰ بولوا هبصق

 «سو رام قلابا هدروت = .ردراو یلدعم زوط

 هلبسهطخ ابصلاعو هلرلتلابا هقوود «غروبنسیاو
 «ردهرنم ولبک ۰ یضرعو ۰ لوط بولوا دودح

 .ردراو یسلاها ۱۰۰۰۰۰ و

(۵۱۲ de 10۳۲۵5 ) 
 ۳ دریک دم رم ")| یزاغوب سرو

 ۱6۰ بولوا زاغو رب هدنسهرآ ایلارتسوآ هللا هنیک

 هلرلابقو رلهطآ كچوک غاط رب .ردراو یلوط هرتمولبک

 .ردیلهرطاخم كب نافس ريس هدنجا .بولوا ولع

 لزبکترو هدنخرا ۱۰۰ .ردقوچ یند یناجرم

 كنو «قرهنلوا فشک ندنفرط (سروت) نادوبق

 .ردشوا هیسن رسا
WGI ( Tursiاب ) كس  - 

 5 1 1 ۳ ۱ یسرو

 یسلاها ۹۰۰ «بولوا هبصق رب هدننونح هرتم ولیک

 .ردراو
 هسقاص كنهبسورب (10۳820) ۱ ها

 هدنرزوا یامربا (هبلا)و هدنتلاا رو

 ِ هدنسلقمش لاعش هرتمولک ۹ 2 (غروبسم) قرهلوا

  «یسهعلق ؛ی دلاها ۱ ۰ ؛بولوا هبصق رب رکعسم

 یرلهشرباف هقاشو زب ؛باروچ «ریمزاق «هخوچ

 ۱ هدرون

 .ردراو

 EE تاب هد Tourgaîi جم تر

 39 و ام | یاغرو
 ًاقرش غروبنروا الاش «قسلاروا ًابرغ .بولوا تلایا

 هل رلتلابا دنکشاط یتعی ناتسکرت سفن ًابونحقسنیلوقآ

 ۲ هحاسم .رددودح (هلمزراوخرح ینعی)هلیلوک لارواو
 ۲ یسلاهاو هرتمولبک عبر ۵۲ یسهیعطس

 ۳ هلمالسا ند یسهلج نام .بولوا یک ۲ ۰

 هنموق زیغربق یعظعا مسق كنيلاها .راردنیدتم
 یرکیم . رارویاشاب هدنلاح هبجوک «بولوا بونم
 لرپن رب نالوا یانمه «بولوا یسهبصق (یاغروت)
 ترابع ندرللوج عساوو زود یسضارا .ردهدیرانک

 ضعب كنسهسلس لاروا هدنسبیع مق کلا ؛بولوا



۷ 

 یرب (لووت) هدنسیلاعش مسق .رویازوا یرللوف
 هدنرف رط وانت او آ ییعوط هلاعش بو دیا نا

 مخاط رب بو وروق هدرللوج یسهلج هسدا هلرا رب کک

 هجلشاب هقشب ندنرکم .راردیا لیکشت رللوک
 .رد (قاطب هرق) هللا (زیغ یا) یرهبصق

 وپشم لا كنهسنارف (Turgot) و

 ع لقا «بولوا: نار ا
 .ردشتا تربش بسک هدهرادا مولع راسو هدتور

 تافو هد ۱۷۸۱ «بوغوط هدسراپ هد ۲

 «قرهشوا مارخسا هدهرادا روما ضعب .ردشعا

 كنهيموع تیروممو تور یک یوغل كنهبراغنا

 «هندبسایس روما «ههرادا لوصا هنورت عو ؛شلوا

 .ردشمزاب باتک جاق رب راد همولع راسو هتایدا

 بولوا یتابسانم یخددلیسامکحر وبشم كروکذم رصع
 رشن رلهلاقم عفا قوچ رب هد «نونف ةهعوج» روبغشم

 .یدشلتا

 ها روت هصانا و (۲۲۶۵0۲۱6) ی

 0 ا E ۱ ابووغ دو

 «بولوا یسج ۱۷ كنيحاو ندا لیکشت یتسهقفتم

 لاغتنس ًابونج « ځروز ًابرغ هل يغل هقود هدابالعش
 -اتسنوق خد ندنتھج یلاعش قرشو ًافمش «هلبرلهبحات _

 عبره ۸ یسهییطس هام .رددودحم هلبلوک هسن

 اها .ردراو یسلاها ٩۹۵۵۲ بولوا هرتم ولبک

 ناتستورپ یروصقو كيلوتق یعبر رب نکلاب كنسل

 یک م .ردبوسنم هنتیسنح نال آ یسهلج بولوا
 رب ؛بولوا عفترم زا یرلغاط .ردیربش (دلفینارف)
 ندیونح قرش یربن (روت) *ردراو یرللوک قوچ
 یانوب هبهیحان كرهدبا نایرج یرعوط هبیلاعث برع
 ود هروکذم رپ ید یاچ چاق رب .ردشم رب دناءرق

 .ردمالغاصو لدتعم یساوهو تبنم یسضارا .رولیک

 ترابع ندهرباسو بارش هليا هع ونتمتاب وبح یتالوصح

 تاناوبح یلبخو یرنامروا «یرهنابلزوک «بولوا
 زب هجلشاب یسهیعانص تالومم .ردراو ید یسهیلها

 هادم هنس ییا یتیموکح .ردنرابع ندناجوسنم كيياو
 ۳ بک نداضعا ۱۰۰ روناوا باخت ا ندنف رطیلاها

 نداضعا ٩ روئلوا نییعت ندنفرط سلجم وب هلسلج ك ويب
 ۱:1۰ هبحار و ا مارا تر ۱

۱۹۸۷ 

 | قفوم هتاارحا قوج رب قحلوا رادم هشدیازت

0 me ۱ 

 ر و ت

 هد ۸ «قرهنلوا طی ندنف رط هرګ وسا هد

 لخاد هنتئیه هقفثم ریهاج «هلا لالقتسا بسک

 .ردشلوا
 «لاش» E EE ا ۰

 هرتمولیک۱ ۲ كن (هلیل) و هدنشبا | 0 9 2*

 هدنبرق یدودح هقیجمب قرهلوا هدنسبقرش لاعش
 «یسلاها ٤۸ ۲۷۹ بولوا هبصق رب رب یک هبحأت

 9 كو ؛یلوب ریمد ین یلحاد

 لا هدابناسا (30۲00۵۳0202) ۱ او 7

 تنعلم کاحم (نویسیزکنا) لوا 2

 بهار رب شو یسیموع ریدمو یسنر كنسهناراک
 هد۱ 1۹۸ و «شغعوط هددیلودالاو هد۱ ۲۰ «بولوا

 ادتبا ندنفرط تسکیس یدرد ایپ .ردشغا تافو |
 سسر كنکاح نویسیزکنا نوغارآ هدعبو هلاتشق

 طخ درانوپسیزکنا «قرهشوا نيبعت هنکلیموع

 دالسا لها سلدناو .شلآ هلق نوتاق رب نیم تک رک
 هدهنارادغ تاکرح یلتدش ردقوا هدنقح یرلیدوب هلبم

 شدبا هینکشا و قارحا قلخ هانکی ردقواو .شفلو

 فیفض ینسهاراکبصعت ملاظم كنوب هلیب رپپ هک .یدیا
 .یدیا رلشلوا روبجم هطسوت نوچا لیدعتو

 كنهسنا ف ( ۲00۳۱۸ ۲۱۱۱6) م

 -رمش)و ۳ (هشنام) e ۱ هلو الروت
 «بولوا هبصق رب هدنقرش هرتمولبک ه ۵ ( غروب

 .ردراو یسهقیرباف هنآ رب ساو یسلاها ۷ 6

 هک. رد ربن رب هداناپسا (10۳۳09) ۰
 (سودر هداریس) هدنتلاا البوآ ۱

 نایرح یرعوط هبرع هدعبو هلاعش « هلناعبن ندنراغاط
 ندکدک ندنچيا یسهبصق (سمروتهدهبل ) ,بودیا
 هدنسبغع بونج هرتمولیک ۲۲ كن (هدناریم) هرکص
 هرتمولبک ۲۰۰ یسارح .رولیکود هنغامربا (ورود)

 .ردهدنل وط

(Thorn)) ۰ +هیسورب سفن كنهيسورپ  

 E لات ES AU بدو
 یدرکم اضق هدنونح هرتم ولبک ۸ ء هل (ردرونب رام)و

 وص «یسلاها ۱۹۰۰۰ «بولوا هبصق رب مکعتسم

 روبشم «یسهناضنک ؛یسیدادعا بتکم :یرادش
 یرلهقیرباف تاجوسنم كوب راسو هخوچو ینواص



 د و ت

 یلکیه رب «بولوا ینطو كقئربوق روبشم .ردراو
 .یدیاراو یتموکح لقتسم هلبتقو .ردشملوا رکر یخد

Nهشیرلهدام « هنروت »و لا  
 او تعحارم ل
 (ونباه) كنهفيحب ۱ ۳
 هرتمولیک ۰ كلك ور «هدنشلابا ی دو

 یرکماضق هدنرزوا یغامریا وقساو هدنس رع بونح
 هنا «یسلاها ۲۲۰۰۰ «بولوا ربش رب مکضسم

 هسیفن غیانص «یسهنافنک «یبنکم كلویب رب هلبناونع
 لزوک «یساسهلک رب عنصم ؛یسایمداقآ یرامعم نفو
 عاونا ندقوسماپو كوبو كا .یراهاکحرفنو خیر

 عاوناندجعوت «نلسرو «یلاخ هلا هشخاو تاجوسنم
 ربش رب کسا كب .ردراو یراهقیرپاف هرتاسو تالآ

 .ردیابرح لحم كا هیخرات عیاقو قوچرب ؛بولوا

Cene)مو تیم ها  
 «شغوط هد۱ ۷۱۸ :بولوا ندیرا و

 رب راد هنخرات هرتلکناو ؛شعا تافو هد ۱۸۷و

 و س .ردشمزاب هموظنم کیا رب هلا را ربتعم جاق

 هد ۱۷۷۰ «بولوا ید ماسر رب زیلکنا هن هلسا

 لزوک قوجربو ؛شعا تافو هد ۱۸۹۱و ؛شعوط

 .ردشقارب رار
(CRORES Va ae eكنهسنارف  

 را ر | تروفنرو
 هد ۱۱۵۲ .رددودعم ندالع لوس لا هدنااس ع

 وم) .ردشعا تافو هد ۱۷۰۸ ؛بوغوط هدا

 هیتابن تایرح .لیصعتلادعب یبط نف هدنبتکم (هیلپتن
 00 5 ایاپساو هسنارف هلیدصقم
 یدرد نوا هدعبو ؛شعا تحایس e قوچ رب

 ؛قرهنلوانسعت هنت ردم یسهحاب تات

 هلسهدعاسم كلارقو ؛شعا تمادلحبت RE كنو

 بودی هینف تحایس رب هساقفاق دالبو هیاش* كلاع

 هانابن ع .یدیا شلنا عج یرلهنومن تانابن قوچ رب
 دلج ۲و ینایفشک ضعب هلبرتا ربتعم جاق رب قلعتم
 .ردراو یسهمانتحایس قرش رب هرزوا

 نوئاس) كنهسنا رف (10010۷05)
 ۵ (نوقام)و هدنتلایا (هرآ ول عم

 هبصقرب رکی م هبحان هدنسیقرش لاعث هرتمولیک ۲
 هاچ وسنم قوماب ضعبو یسلاها ۰:۲۲ «بولوا

 .ردراو یرلهقرباف رکش

 سولر ود

۱۹۸۹۸ 

 راسب لحاس كنغامربا ( هنور )و هدنسبقش لاعش

 بتکم «یسلاها ٩٩۹۱ ۲ .بولوا هبصقرب یدرکماصق

 (نن) نانلو هدنسیشراق ۰یمهناخحت
 .هراسو هخوچ :یسیرپوک ریمد رب لزوک هنسهبصق
 .ردراو یلارش لوبقمو یرلهقیرباف

ura ( ) هدنرلطسو كنهسنارف 

 (هنم) ال «بولوا هطخ رب كوب ۳ رو
 اقر ؛(وناول) ابونج «(وژنآ) ًابرغ «(هنایلروا)و
 یضعو ۱۰۰ یلوط .رددودح هل را هطخ (یرب) ید

 .ردیربش ( روت ) یرکرع ؛بولوا هرتمولبیک ۰
 لیکن ینلایا (هرآول عم هردنیا) هدهدیدح نایسقت

 «بوربآ هیکیا یلهطخ و یغامریا هراول .رودیا
 هنروت یغاشآ ید هنکهددونحو یراقو هنکهدناعش

 تابوبحیالوصح .ردقوچ ید یراربن راس .رلرید
 -یلع ؛بولوا ترابع ندهویمو بارش هلا هعونتم
 یرلیداو و هووا تنم .ردروپشم یرا صوصخا

 كهسنارف » قح ؛بولوا یرلعقوم لزوک تیاغو
 .ردشفلوا همس « یسهحاب

 ون آ) Jia (Turnhout ا
 A E مع ید وب

 یسلاها ۵۰۰۰ بولوا هبصق رب هدنسقرش لاعش

 .ردراو یرلهشیرباف هرتاسو یلاخ .هلتناد نو
 اشو یلاعش كحوسا (100۵۵) )۱۰ ۰
 نالوا یانه اا هدنتلابا ۱ ایرو

 هقرش هدعبو ه قرش بونح «هلحورخ ندلوک

  یرایاچ (وینل)و (وینوئوم) «كرهديا نایرح ییغوط
 -ولیک 49۰ هلا قیرفت یدودح هیسورو «ذخا
 .رولیکود هنینرفروک ایت «هرکص ندنابرح كلهرتم
 ۱۳ سوار هزات لاین .تایهنصنم
 1 .روبللو یضرق (انروت) لناع

 -هدنشاپا (هروماز) كنایناپسا (۲0۲0) ۱
 ورو

 ر یی لحاس ۳ (ورود) و
 هدنسبقرش لاعش هرتمولبک ۶۸ كنهقنامالاس قرهلوا

 ۰۰ ؛بولوا هبصق ر

 ؛یسیدادعا

N»ا ورودو یسلاها  

 -وتف .ردراو یسیریوک رب هدنرزوا رک ۲۲ هدنرزوا

 دید هدعب «بونلوا بیرخ هدنساننا PED تاج

 ۳ .هدنیکح یماسا كنهدلب نیاوق هدابناپساو «شعلوا

 .ردشلدبا ارجاو میظنت هدهبصق و ادتبا ماظن نالوا



 نر و وب

 هم لا ( 8 ۳

 N A نسدلاوروت و

 هد ۱۸ ۶ :تونغوط هد ۱۷۱۹ .ردیلهقراعاد

 ینتعنص «بودیک هبامور نکیا نک كي .ردشعا تافو
 هدقلشارتلکیهو ؛شعا تدوع هننطو ؛لیصعتتادعب

 كناپوروا هک «یدبا شما رق تربشو تراهم ردقوا
 یدیلقت «قرهنلوا تعحارم هنسیدنک ندنفرط ره

 .ردشخارب رارثا لزوک قوچ رب لباقا
 یقوقسپ كنهبسور (10۳006۱2) ۱

 (هیوروت) عبات هب (هنیود)و هدنتلایا عدد
 بونحهرتمولیک ۲۶۰ كفوقسپ قرلوا هدنرزوا ییاچ
 ؛نتکو یسلاها ۱ ۰۰ ۰ «بولوا هبصقرب هدنسدق رش

 قرا فال شبا ت رابع نیم زاسو
 رب هنشاب یدنک هدیدالبم نرق یخچوا نوا .ردراو

 .یدرونلوا هرادا هدنروص تیروهج
 نع كنهقيحب ( ۲۱۵۵۲0۲۱ )

 ۱۸ کو هدنتلابا هردنالف

 ۸۵۰۰ .بولوا هبصقرب هدنسیغ بونح هرتمولیک
 تا دل تو یتالومم قلعتم هغلزوغنام «یسلاها

 .ردراو یراهناخارد هل را هق رباف

 كنهن وط هدناتسراح ( 5 بن

 ۳ ا کک ۱ سادورود
 قرش, لاعش «(نیجر) ندنتهح ق لاش بولو

 ندنتهج قر شبونح .(ژاتپیل) قرش ؛(هورآ )ندننهح
 یندندننهج یبرغ بونج «(سراب) ابونج «(لهوس)
 ۲۲ یضرعو ۵۳ یلوط .رددودح هل رلتلابا (ازیان)
 یدرکم .ردراو یسلاها ٠١ ۰۰۰ «بولوا هرتمولیک

 | تورو

 .ردشهلوا هی هابسا لر "

E(سن) كناتسراجم  

 نانلو هدنسهبقرش تهح ی ل 7و

 ؛راوشط اقرش «(داناسق) "الایش .بولوا ندننالابا ۱

 لب راتلابا دارغن وسق ندنتبح فزع لاعش «سقاب اض 2

 ۔دودحم هابسهطخ اننووالقساو یتلابا تانا ید ابونح 9 2

 «بولوا هرتمولیک ۷۵ یضرعو ٠٤١ یلوط .رد :

 .رد (درتنکب
Torontoیاقیمآ ( ( ا هللا ات ما )  

 “ر ندآ ناار ندنکا .ردیسهبضق نو

 | سو ) ی رڪ .ردراو یسلاها ۲ ۵ ۰ ۰ ۰

 ۱ یراقو نانلو ةا كنەرتلکنا

 ر و ت ۱1۸۹

 كنلوک ویراتوا «بولوا ربش رب یارک م كن ەدانق
 برع هرتمولیک ٤٥۰ كلآرتنومو هدنلحاس ییغلاعش

 یا لزوک «یسیلاها ۸۱۵۰۰ .ردعقاو هدنس ونح

 یی .ردراو یتراح كلاشیا كم قلعتم هکر وک هلشابو

 هل وصو و ,شعلوا تشک هد ۱۷۹ «بولوا رپشرب

 .ردشمللا تیروصم بسکو عسو قوچ كب هدراتقو

Torre-del-An-)) “A J TT ۲ 

 اتبا ۲۷۵ ۱ اونا لد هرو -

 هدنکتا كنار (ووزو)و هدنغللارق یلوات یعلم كنابل

 هدنسیقرش بونح هرتمولبک ۱٩ كنيلوات قرهلوا

 یسلاها ۱۱۰۰۰ .بواوا هبصق رب ا "لخاس

 .ردراو یرلهقرباف ثورابو هحلسا ام هتلودو

 1 با
 هدنسقرش بونح هرتمولبک ۱۲ كنيلوانو هدنغللارق

 - هقبرباف هنرقم «یسلاها ۱۰۰۰ .بولوا هبصق رب
 یسهام دیص«ینالومم قلعتم هسوس ندناب «یرل

 .ردراویرلهویم دیذل كبو یلارش روپشم هدنراوجو

 ندرلوال هلاعفد لغو هدننلآ كنناکرب (ووزو)
 .ردششلوا بد رخ

 ی ار 0۳
 لحاس كنایلمس(۵ ۳

 لوا هنس ۵ ٩۲ نددالبم .بولوا هبصق رب ی

 یرلهبارخ كنم دق ربش (هنب راماق) نالوا یا یی

 . ردعقاو هدرزوا

e E 9وچ زب  

 ,قیرفتاب ندا (ارا) یو هان هدنسیرغ
 ضرع ۱۳۰۲ مرکص ندنایرج كلهرتمولیک ۰
 .رولیکود هیسالطآ طبع رح هدیونح

 ندنویعیبط ربهاشم (۱]10۳۲166:) 4
 كنادلاتیا هد ۸ «بولوا ا

 تافو هد ١٤٣۱و «ش#غوط هدنسهبصق ( هجناف )
 كن (یلتساق)و ندننادرکاش كنهلبلاغ روبقم .ردشعا
 - زالم دهنسفن لوص كنهلبلاث .بولوا ندنسابحا

  هسنارولف هنر كنو هدننافو و شۇ هدنتم

 .یدیاشغلوا بصنەنکللعم هیضابر مولع ینونغلاراد

 یهرتموراب هلجزا «بولوا یسهینف تایغشک شعب
 قلعتم هءراسو هیضایر مولع .ردشعا داجا تاذو

 .ردراو یرات آ



 رد و ت

 رو ۱ ۸
 (لساقهسه) و (هسقاص) هد دل 2 4 رو

 هدنکلسن رب (داتسل ودور غروبچراوشا) هل رلقل هقود

 لوط «بولوا غاط رب روتسم هلامروا رولوا دنع
 RN یرلهورذ سکو هلاو هرتمولیک ۰

 .ردهدن رهدار

JUWUT (Thuringe eهد  
 ی و

 ندنطساوا یدالبم نرق یعشب «بولوا هعدق هطخ

 هرادا هدنروص قللارق رب ردق هنبس ۰ ارابتعا
 لا بولوا عساو اهد یدودح تقوواو ؛ششلوا

 (غیورم) نالوا یسوم كلشود یرارادبکح رویشم

 هدنرانبب ییاکلا یلغوا جوا كنيساب .رد (نیساب) هل
 رادمکح .ردراشلوا ببس هنضارقنا ,هلکعا هعساقم
 ابسارتسوآ هدنخرات ۵۲۰ (ورفنامره ) نالوا یریخا

 تقووا .ردشللوا لتق ندنفرط (یربت) يرب یلارق
 ؛قرهلوا قاحلا هبایسارتسو آی سب ونح مسق كنهکسرو

 تموکع رب هر اا (هیلافتسوا) ملا مسق
 هلیناونع ینلهقود هکنیرو هدعب .یدیشلیا لیکشت
 ند ٩۳۰ یسیجنرب ؛بودیا لکشت تموکح یا
 هش روهج E «كرهدبآ ماود لد هنخم راد ۷۲۷

 ؛بوروس دهنخ را ۹ ند ۹ یسیعنکیاو «عبات

 ید ها اینوقنارف .یدیا تحم هنغللارق ابنامرج
 - هقود روبشم لا كل هقود یصنکیاو نالوا قورعم

 یل هسه)یردپ كدارنوق رب یروطاربعپ اینا آ :یرا
 ( رولرآوا یرنه) یلغواو (نوتوا ) هلا (دارنوق
 هدعب .ردشغا قالا هفلروطاریعا یغلهقود هک ؛رد

 یدالبم نرق یعجوا نوا ندیدالیم نرق یعتوا
 رب هلسیمان یغلتنوقو یغلواغرام هکنیروت كدهنطساوا
 یان هکنروت تبابن ؛بودبا لکشت تموکح جاق
 هما و هدنفللارق هسقاص ارخؤم ؛نکیا شلدونوا
 لیکشت تلایا رب ترابع ندنعسق رب كنهکنیروت یکساو
 ینلارق هیسورب هد ۱۸۱۵ و ۱۸۱4 قرهلوا

 ىنغاجتس ( تروفرا ) مویلا «هلغثوا طبط ندنفرط
 لیکشت ینمسف برع بونج كنغاصس (غروسم) و
 .رودیآ

 لا كنايلاتا ( ؟تذصر ۱)10۳۱۵۵0 ۰

 «بولوا ندنراربش"لزوک ك او كویب ] ۶

 س و ت ۱۹۹۰

 .ردرکم كلبا نالوا ییانمهو كنسهطخ هتنومایپ

 (هرآود) هلبغامریا (یب) «هدننبج یبرع لاعش كنایلاتیا
 بونح هرتمولیک ۸۲ * كسراپ «قرهلوا هدنرزوا ییاچ
 كنغللارق اوواسو هیدراس امدقم .ردعقاو هدنسیقرش

 سرک ید كنابلاتبا نوتب تقو رب «بولوا یخی
 ..راذ كوبب «یسلاها ۲۳۱۰۰۰ .ردشللو یموکح
 ؛یسایمداقآ یرکسع «یسیدادعابتکم یلخاد «ینونفلا

 ددعتم ؛یرلنادیم لزوک ؛یراقاقوس شدنکو زود
 ؛یسهروبشمهینبا راسو ییارسجافرب ؛یرلاسیلک عنصم
 « قتیعج تعارد «یرلایمدافآ هسشن عیانصو نونف

  یعیبط خیراتو میسر «هقبتع رانآ یسهناضتک لوس
 كيا «یسهاخدصر «یسهمحناب تانابن «یراهزوم
 « هنال وقح ؛تارکسم «وقساماد .هفیطق «تاجوسنم

 یرلهقیرباف تورابو كنف .بوط «نلسروپ «ماج
 .ردعقاو هدنسبقالت لحم كرللو ریمد ددعتم .ردراو

 یا تیمها بسک لصا «هدهسیا ربش رب یکسا كب
 ینبدلوا یرکرم كنبراقلهقود هتنومایب هللا اوواس
 ید هدنلا كنهسنارف تقو ر _.ردیرب ندخ را

  كنسهطخ (هتنومایی) لایا ونیروت س .ردششوب
 ؛(هتسوت آ) ًالامش .بولوا ترابع ندنمظعا مسق

 دبا (ینوق) ًابونح «(ایردناسکلآ )و (هراوون) اقرش
 دودحم هلبتلابا اوواس كنهسنارف ید ًابرغ . هلیرلتل

 ؛بولوا هرتمولیک ٩۰ یضرعو ۱۰۰ یلوط .ردطاحو
 «هسوس «هلایب «ونروت .ردراو یسلاها ۰ ۰

 ۱9 سام ها هل راسا لوربسو هروا
 .ردرا ویسلاها هداز ند ۳۰۰ ۰۰۰ كنغاعس ونبروت

)Thurium( |(هناقول) كنابلاتبا  
 ی اه هک نهدف ةطخ مود

 ۳۳ تا سست لوا هنش ۶4 ۶ نددالیم ندنفرط
 «یرهنلوا ناکسا ندنفرط رلیلامور هدعب .یدیا ربش
 ۱ .یدیشهلوا هیعست (ایوق)

 تعحام هنس هدام « جوت 1ا ی

Eلا ترک دی را طع 0  
 هرتمولیک ۲۵ كنهطقنو هدنسدلاعش

 تكنسامرخ یر ندئسا «بولوا هبصق رب هدنقرش

 .ردروبشم هلیکلکویب كنلاقتروبو یغلقوچ
REEهدنلاعشیاش رها 8 ۱  
 0 ۱ هزولاتسون



 س و ت

 «بولوا هبصق رب هدنرانک. هل رب نالوا یانه هدنش ر ۱

 .ردراو یو ریمدو یوغلاراد ؛یسلاها ۳9999

 .ردی رک یکسا كنهروکذم تیروهج
 ندنیمحمربهاشم (۲05626۱۱1) ۱ لنام ۰

 هدهسنارولف هد۱۳۹۷ .بولوا | هل 2
 كنسهعطق ابسآ .ردشتا تافو هد۱ ۸۲و «شنوط "

 «بولوا بهاذ هنغیدلوا دتع هدایز یرعوط هقرش

 ؛شعا نایمرد یبرکف كعك هناتسدنه هلیقبرط برع
 رب هلقیرط وب هسنوفلآٌیعنشب یرادمکح زیکتروبو
 دبعم هسنارولف .یدیشلیا فیلکت ینمازعا تئيه
 كرلهفطنم بوروق دصررپ هدنرزوا یسهبق كني ریبک

 جی یی« هیسنوفلآ جایزا »و ؛شعشیلاچ هننیبعت
 .یدیا شلیا

 تعحارم هتسهدام « هناقسوط » ] | هناقسوت

 .هبرویب
se010 ( ) ول وّمسوت هدنن رق كنامور I 

 ر, ېدو هدنتهح قرش بونحو ۱ 1

 هنفا رطانالوا یواح ی رهبفیص كناربک .بولوا هبصق

 .یدربلیریو یمان (مونالوقسوت) یخد
 هقسوط »و «هقسوط» | قلهقسوت و هم . ون

 [ .هلبرویب تعحارم هنبرلهدام « قل
 ندنراررح زسنارف و 0

eشمتوطهدسراپ هد ١ «بولوا » 

 یدالیمنرق یم رکس نوا .ردشمتا تافو هد۱۷۷۲و
 «  نونف هعوجم » روبشم یرطدتبا بر لسا

 هنیدیاقع كرانابتسرخو ؛شقیا تکراشم هنبریرص
 كنیراباتک ننمعب یعیدزا قلعتم هقالخا قرهلوا ریاغم

 روبج هرارف ههقبمب «هنیرزوا یسفلوا قارحا

 هفمزاب هتزغرب هلیناونع « یصتزغ زسنارف» بولوا
 هنیلرب ندنفرط قیردرف یعنی هدعبو ؛شمالشاب
 شوا بصن هنکللعم قطنم هدیوتغلارادو «بلح

 .یدیا

Toussaint - Lou - ) 1 2 

 درج لی ا ۵ ۱ روتروول نسو

 ؛بولوا ندنرایصز یسهطا (هکنیمود تنس) ندنرب
 روهظ هدهروکذم هردرح .ردشغوط هد۱۷۲ و

 « هلغل وا قفوم هغم ربدصاب یرللال نخ ۱ ضعب ندا

 هدعبو قلاولریم «بونارق ینهحو كن روهچزسنارف
 هنغلن ادنام وقهروکذم ؟هرزرحو ؛عیفرت هنسهس ر كله رف

 ق و ت ۱۹۹۱

 ندهطآ یرازملکنا هلرللوناپسا .یدبا شثلوا بصن
 ؛هرکص ندکدشنا هداعا یثیاسآ كرهدبا جارخا

 نالعا بوبالشاب هفمایاط ید یتتموکح زسنارف
 هلیط مش تایح دبق هدنخرا ۱۸۰ ۰و ؛شعا لالقتسا

 .یدیشهوا بانا هنتسایر تیروهج كنهریرح
 لار نلیردنوک نوسچا هدايا یتموسکع لسنارف
 هفشلوا ملت ًابقاعتم «هدهسیا شمايناط ی (قرلقل)
 سبح هنسهعلق (وژ)و «لقن ۵هسنارف .بولوا روبج
 .ردشتا تافو هداروا ۱۸۰۳ .قرهنلوا

 . وا ندنلاجر یرتسوآ it و
 ریقسهدناتسهلو هدداعسرد «بول

 ۔وا بصن یسلاو نادغبو قالفا هد ۱۷۸۸ ؛شفلو

 هدنقح هسنارف «بولوا لیکو شاب هد۱۷۹ ٤و ؛شع

 تافو هد ۱۸۱۸ .ردشمرتسوک تموصخ ر لوس

 .ردشعا
 ف نف

 هدن رود تلا ناخ اس 7

 «بولوا ندهبناشع یالع نالوا لئار هتعشم دنسم

 رود لوصالالع .ردشغوط هدنداعسرد هد ۷

 كیالس یسهنس ۱۱۸۱ .هرکص ندکدتبا سرادم

 ۱۱۹۹ و ؛شعلوا بصن هنغلیضاق هکمو ماش هدعبو

 مور هد ۱ و یلوطا آ هد ۰ «لوساتسا هد

 هد ۱۲۰۲ قرهشلوا عیفرت هنسهاپ یئرادص ییا

 بیقن هد ۱۲۰6 و «یرکسعیضاق یلیا مور لغعلاب

 «هددسا شلوا مالسالاےش هد: 25و «یارمعالا

 هدنن رق نامهرق كجوک «بودیا تافو هرکص نوک ۳

 .ردشغلوا نفد هدنراوح یسهسردم یغیدلوا شلیا انب

 .ردراو ید یراعشا ضعب «بولوا تاذ رب بیداو ملاع

 دعطق وش یفیدلوا شلئوس هدنیصن هنفلالم ماش
 :ردندهلج وا

 دوبان را بولوا تلصو حبس

 یدتبا رات یئاهج ترچه بش

 قیفو هليا راپ فلز سوم
 یدتبح كدهماشم تاج ماش

 ٩۰ تكساویسو هدنت الو ساوبس

 لیشی قرهلوا هدنسس علاش هرتمولیک
 عب هدنراسبلحاس كن رب یلنازوط ندنرلعبات قامربا

 ۰۰۰ ۰ ًابیرقت بولواربشرب یررکیم قان هدنبوج
 ۲۰۰ ءیسهسردم ۵ ؛ینیرش عماج ۳۲۳ ؛یسلاها

 ددعتمو هبدشر رب «یسهناختک رب یواح ییاتک دلج

۷ 



. 

 ق و ث
 هدنرزوا روکذم رپ «یسهیکت ۲ «ینکم نابض

 یناکد ۱۳۰۰ «یسیرپوک رب میسج هایمان (قلرضخ)
 رب لک مو یماج ۱١ «یناخ ۲۰ ؛یسیشراچ یواح
 مالسا یسلک ےسق كنسیلاھا .ردراو یغانوق تموکح
 ۳ a شب ترد «بولوا

 «بولوا یرایا یلیخ یتعنص قلیحریقاب .ردراو ید

 صوصخم ههباذا یساحم ماخ ناک ندنندعم ینغرا
 قیجآ یعقوم .روینلو یخد هناخلاق رب داع 4یرپم

 ید یراقاقوسو یشراچ ,بولوا فیطل یماوهو بآ و
 صوصخیلع .ردطاحم هلراهحتابو غاب ینارطاو زت
 شا «هلکسک ندربش نورد هداج ندیک هساوبس

 هنا لزوک ًاددحم هدنفرط ییا بولیچآ هداج وب
 ید یسهعلق رب بارخ ندهشینع رای ا .ردشلپاب

 روکذم هدخراوت هليا (یودب قاطراچ) «بولوا
 یلاوا .ردهدنجما كيهعلقوب هنا

 قیدصایو ناغرو «یاشراچ ندکیلباو كيا هدربش
 .روشوا لاا E لاتشپ ؛یغاط هطوا «یزژوب

 یخ ید راجا .ردراو ید یسهناخنابد جاق رب

 (هسیرب) هدعدق نامز .بولوا ربش رب کسا .ردکلشپا

 ینیع كنهبصق ینورعم هلیسا قوب هناموق) دوخاب
 «بولواروک ذم هد «نادلبلا مجم» .ردن ونظم یعیدلوا

 او می روتر ناب یو اتم كنتسهملق

 ینعی یرب كناضق 4 ندبا بیکرت یاس یناضق
 هز ًابرغ «هعبرا ًاقرش بولوا یساضق رکرم كناول

RE RAA EE e E 
 هبحا ۱۰۱ رونلوا هرادا ند:رکیم .ردطاح هل راقاصس

 بناج كنبربش داقوت «بولوا عمات یبهرق ۲۳۷ و
 هدنلاعش كنو هلیغاط لب یلماچ عقاو هدنسونج
 .ردیواح یاهووا درا یهدنبونج و یتسهووا زاق عقاو
 هنب یسجنکیاو لنازوط یسیجرب كنمووا یکیا و
 هل رایاچ (رهکچ دوخای) قیرقیچ عبات هغامربا لیشی
 یک یفیدلوا تبنم یلیخ یغاریوط ؛یرهنلوا یتس
 د رلاعمو رانامروا یخ هدلب یلماچ روکذم
 دارا رد لال گلنابمق لدو وا

 ۱۰۰۰۰ نکلایو كرتو لسم یمظعا ےہق «بولوا
 .ردرانابتسرخ بوسنم هرلتیلم راسو ینمرا یردق
 كحوییهدنسهووا زاقو هدنسهبحا دابآ زاق هداضق نورد
 یاوه «هلغلوا قلزاس یفارطا .بوشلو لوک رپ
 ۔ هرق یارس یلوص مقاو «دهووا درآ .رودآ لالخا

 هقشب ند هیساح *

 ( ق و ت ۱۹۹

 .كناضق .ردراو هصلبا رب برح یعفن هدنراوح یس

 - اونا كلرهویم العا هللا هعونتم تابوبح یتالوصحم

 .ردنرابع ندایو كوكو یرهحو ندنع

 ندیا بیکرت یتالو ساومس .. یاس

 ابونح « بولوا یر كلاس ٤

 ىع بونح «ساویس ندننهح قرش بونحو
 ندننهحیبیع لاعش «داغزوب عبا هنتالو هرقنآ ندننهح

 | ةر كيناج مبا هنتالو نوزبرط العث .هبسامآ
 :رددودحم و طاح ها راقاعس قرش راصح هرق یخد

 و

 ار یاصت ازور ندنرلعبا قارا لی |
 قاما روکذم هنب ؛یک ییدتا قش وش هنارب ندناب

 1 ناعت هداول نورد ید ییاچ قبرقیچ ندنرلاعبا

 . لپشب .رورآ ندنغاعس دانزو یئاصس كرهدبا

 ید یربن تبکلک نالوا لوق لوس لا كغامربا
 لاعش یابننم كناول « هللا قس ینسیلاعڈ مسق لغایت

 ,روپشلرب هلقامربا لبشی نلک ندهیسامآ هدنیس رغ

 ؛بولوا قوچ یسهراج هایم كغاتس هلهحوو
 تبنمو رلیداو قاط رب هدنراهرا كرلغاط كلسکو
 رادلوصحم و تبنم یسیضارا .راردبا لیکشت رلهووا

 | ءاو لوک «یربح «هلا هعوننم تابوبح «بولوا

 ریونک ؛بلعث «قوماپ .شاخشخ «نویفآ «نوتوت
 كبو قوچ كي یرلهویم هله .رولوا لصاح هرتاسو
 .رونلوا جارحا یرادفم یلیخ ؛بولوا لزوک

 ا ياا نالو
 هل ریش یک لاقشپو یرلغاط هعشودو فشراچ ندکاو

 هریاسو نوتساب شهلشبا هللا ےسلتو هحگسا «یلاخو میلک

 ؛یک ؛نویق یسهیلها تاناوبح .ردنرابع ندنابتخسو
 ندیکسا داقوت .ردنرابع نیر ابو هود هرکی «ريغبص

 لاوحا «ندنغیدلوا ششوب علم هبهيبسامآ یرب
 قلروس تعحام هنسهدام «ساوبس» نوجس هبخع راب

 هنغاعس ساویس لدهنخرا ۱۲۹۰ .ردبا اضتقا

 هدروکذم را .بوسنلوا هرادا هدننروص اضق عبات

 لیکشت یغاعنس داقوت هلبقالا كناضق جوا رکید

 «بولوا مسقنم هباضق ترد یغاعتس داقوت .ردششوا

 ۱۳۳ یار لوما هد الو ساس

 ییهیحا ٤ ؛نیزسفلوا یراریدم هجری ؛ندنفیدلوا

 3 یوم: وه ر ٩۳۷ جو
 : ردریز



 هلز

Tocantins ( Eرب هدایلیزارب )  
 هدنتلابا (زایوغ) هک ردفامربا ر اقوت

 (اراپ) «لکشتلاب ندنرارہن (اغنبنناراپ) هللا (یانارای)
 ءرورم نینتسهبصق (هزویض»الا)و و

 .یتس ینمایا (اراپ)و ذخا یی رهن (ساقوب ساد سور) ۱ ۲
 طبع رع هدننهج قرش كنبصنم (نوزامآ ) كرهدیا
 وا ییعوط هاش ینایرح .رولوا بصنم هب یسالطآ

 ی و ت 4r ق و ت
 یسهلالش جاق رب .ردهرتمولک ۰ یسارحج بول ارو رادقم هرحال اضق :

 : 1 .ردراو ید ۱۳ نایت
 قا .تشد ( تم دوخا ) | ّ ا ۳ دایآ زاق ۱

 ناخ بوح «بولوا ندنراناخ ١ سس 1
 نامز كناخ (جوروا) ادتبا ,ردیدنلش ا رینج ن ۱۰ ی ۱

 ناخ 9 هدعب بود تری ا هدنتنطلس 1 نا | ۱ 93 هسکو د هرذ

Beندنکیدتا دصق هنناح «هلغلوا كانمهو نخ ی هام ۲۳ کشم » 
 هاعدرا كوب «بودیا لا هکنلروع .هدهسیا ۳. لیرف ۳ 4 E ۱" یزرب شلوا ب ولعم هدنخ راب ۷۷۷ بو دیا مایق دنپبلع 1 هشا هربا داقون 71

 یلوبق مدع كنو «بودیا توعد هتعاطا یب (کسنود ۱۹ ا 1 5 صولیسا . یرتعد) یعچوا یسنرب هیسورو ؛شلوا لئان هتنطلس 8 9
 ۰ ۰ ۱۷ قادر

a2 “  DN 0یراربش قسیاژومو ریمدالو و هوقسوم «هنیرزوا  
aRیدیا شلیا رابحا هتعاطا یسیدنک كرهدبا قارحا . 

 د وص ءاروام هد ۳ ؛بوشیریک هه راحت هلکنلروع هدعب
 ۳ هه

 مزراوخ رک ابقاعتم «هد4دسنا شتا السا ی رہنا ۹۹ ولپس
 هنس تردو ؛شعا تدوع «بولوا بولغم هدنلحاس ۷۵ a هعبرا

 هعقد و هلکا زواج یشراق هکنلروعت هنب هرکص ۳۹ دلربا

 تدمر و دا درط ندقاچق تولوا بولغم ایک 19 نیل جاغا و
 10 شیلس
 هد ۹ «هرکص ندقدشارغوا هلیسادوس تخ دادرتسا ۸ اسیقنارف

 .ردشعا تافو الوتقم هدایرببس 2 ی
 سو ص

2 SS22 1  (Tucuman) | 7 ۲ PIF 
 هدبونح یاقمآ

 سوسو «بواوا یدرکی ع ۰ ر وبعجج ندوا ی ۱ دوکس هریکید ۸ 1 2 1 E ل ۱ اه ۱۷ یرهش یعاق ندنسەقفتم ربهاج ن ۱ نو ۱۳ ,قاوق

r,۲۹۳۶۹" و هدنسرغ لاعش هرتمولیک ۱۱۰ كسریا 3  
 عقاو هدیرغ لوط ۰۷ ۱۰ هللا یبونج ضرع 0

Eهد ۱ ۵ هبصق و .ردعماج لاه ۱۷۰۰۰ و ۱۸ ۱۷  

 ؛شلوا لئان هتنبلاغ رب هدهبصق و یشراق هنیرکسع ۱ قحویق 1 1 1 ۱ ا اا لالتخا بابرا هد ۱۸۱۷ «بونلوا سیسأت دز
 ۱۳ هرا 1

SS eS aهداروب ه رعد ود ندا نالعا یلالقتسا كنبتنحرا و ۱۰ غا وا ۰ ۰ ۷ »ِ  

isقرش یتروهج ناموقو س .یدیا شفلوا دقع ۸ ادا  
 «بولوا طاح و دودح هل راس ر وهج (هتلاس) جد ست اا ۱ ۳ 1 ۰ گالتفچ _شاب الاش «( نوتر) ًابرغ «هقراماتاق ًابونح یغابتناس ۷ نودکس ۳۹ 3 4 ۰ 0 ۵ ۸ كيد 0

 یسلاهاو هرتمولیکعبم ۶ ۲ ۲۸۷ ی رهعطس هحاسم 2۳۷

 یلابح "هلسلس (دنآ) نهج برع .ردیشک ۸ 6
 عساو یرلفرط راس «بولوا ترابه ندنرلکتا
 قس یتسضارا راربن قوچ رب .ردنرابع ندرلهووآ

 تبثم یغاروطو مالغاصو لدتعم یساوه .رودیا
 هلال وضحم راسو وتاقاق «قوماپ .رصم عرب «هلغل وا

 یخد یرانامروا .رولوا لصاح یعاونا راهو یم
 رفع



 ك و ث

(Tewkesbury)كنهرتلکنا  | 

 .ولغ و هدنتلایا (راسچ | یدوبسکو
 هبصق رب هدنسبقرش لاعش هرتمولیک ۱۶ كرتسچ
 روبشم «یرلهقیرباف شاخ یسلاها ۷۰۰۰ .بولوا

 .ردراو یتالوصم راسو باروچ «یلادرخ
 كناذ کیا ندنسالعو ارعش ناريا |

 لک) نالوا یسیجترب هولا یف ] لک
 «افصلا ةوفص» هدنخراا ۰ ۰ (یلیدرا لیعامسا ی

 شمزاب یخرات تننادناخ هوغص كولم هل بناونع
 ا ۱۰5۲ (یشنم لکوت) نالوا یسیجنکیاو

 - زاب رثا رب روثنم هل یناونع « یناخ ریشمش همانهاش »
 هک هتناشلودرا امظن هدننامز هاش ربکا هک ؛ردشم
 .ردشغوا

Toe- دوخاب Toggenbourg) ۰ ا 

 كەر وسا ( kenbour 8 م کک

 «بولوا قلتنوق ر سا هدنسهبحا لاغ تنس

 ضرقنم هدنسیدالبم جرات ۱٤۳٩۷ یسهلالس كنبرلتنوق

 یرلتنوق (جیوشا) هللا (روز) یساعدا تئارو «هلغلوا
 هاغواغرب نوزوا هلیمان یسه راحت (غروبنکوت) هدنسهرآ

 نیئاص یغلتنوق و هدعب یک یغیدلوا شمریو تییبس
 مایق یلاها هدنپیلع یرلهآ (لاغ تنس) نالوا شلآ

 هدنهل كرلنوب یسیضعب كنبربهاج هرچی وسا .هلکع
 یعنکیا رب ,ندنراقدلآ فرط هدنرایلع یرلضعبو

 ۱۷۱۸ تیابن ؛بودیا روهظ یسهراحت (غوبنکوت)
 ندنلظ رلهآ یبیلاها هدهاعم نونلوا دقع هدهداب هد

 ۲۰ یطرعو +۷ یلوط هعش و .ردشمراروق
 .ردنرابع ندیداو رب نالوا هرتمولیک

 NS لب وکوت

 هد ۱۸۰۵ «بولوا ندشررحو ) ۰
 هد ۱۸۳۲۱ .ردشعا تافو هد ۱۸۵۹۹ و «شموط

 «بولیردنوک هبهعقح كلاع هليا هصوصخم تیرومأم
 باتک رب هلیناونع « تیروهچ هداقبمآ » هدنندوع
 «بونارق. تربش هداهلاقوف هک یدیشعا رشت
 ببس هنسشوا لوبق هنغلاضعا ایمداق آ كنبحاص

 ا مدت هر وفا هه برکت

 هراتسلایسوسو ؟شمامازقل تفرط یتسبرس «بودیا
 ی رظان هسحراخ هد ۹ ییا شیو یشراق

 رشن هرزوا دلج ۸ یسهیسایس رانآ .ردشلوا
 .ردشفرا

 ل و ث ۱۹۹

 لا كعدق نانو )h vey 11e( | و

 ؛بولوا ندنراخروم روبشم )
 دالبلالبقو ؛شغوط دهن آ لفا ۳۲6۷۱ ندیم

 نوا .ردشعا تافو هدنخرا ۰۲ دوخارا ۰

 ؛بووقوا ینخیرا كنودوره نکیا هدنشاب شب
 - هبراحم سنویولپ روبشمو ؛شقا سوه هکلخروم
 یطبض ؛بونلو هدنسب رکسع مدح + یلب هدی را

 «ندنکیدمهدیآ طبض یعقومرب نانلوا ضیوشس هتل

 | هدنسهعطق ایکارت هنس یمرکی «یقرهنلوا یفن ندننطو

 هلکعا جارخا ید« نیتلآ رب هدارواو ؛شماشاب

 نر ابا سنوولپ «هدلاح یمیدلوا لوغشم
 ناسل جرات و ینیدمهلوا قفوم هنلاکا .ردشمزاب
 هلشاصاو تناتم كاع ‹ هلیتحاصف یکه دینا وب

 . دوحوم ییتم .ردشلو تربش هلبغلف رطب كنفل ومو

 هنبرلناسل اپوروآ نوتبو «رشنو عبط هلاعفد .بولوا

 .ردششوا هجرت

 " نالوا تختي كناينوناج ۰0 :
 «ودي» EN وکو

 ۱ . هل روس تعحام هنسهدام

 هل ز هنروم كەتا ,ف ۱ 5

 ۱ رو ا a ۱ لو
 | هغروبسارتساندسراپو هدنرغهرتم ویک ۲۰ كن(یننان)

 ۱ هبصق رب یرکم اضق هدنرزوا یطخ لوب ریمد ندیک
 ۳ «یسهناخنک ,یتکم یلخاد «یسلاها ۷۱۸۷ ؛بولوا

 . ؛یسناخیوط «یساسیلک عنصم «یسیرپوک رب لزوک
 | «ییعج تعارز «یرهشق ددعتم «یسهناخ نسخ

 رلشا اوسم راسو زب «یسهعبطم رب كويت

 Ce .ردهبصق رب کسا .ردراو یتالومعم

 | رب هدنسهقفتم ربهاج هقیسکم (1۵۱») ۷
 | :هلاعبهدروهچ وقیسکم هک درب

 . زورقارو هللا یسوتو هدعبو .قش ینتبروهج ورانرک
 . یسهبصق (وقیپمان) «هرکسندکدتیا لصف یر اتبروهج
 ۵۰ سارح .رولیکود هندرفروک هقیسکم هدنناپ

 قرهلوا بیرق هنعبنم س .ردهدشلوط هرتمولیک

 كناقمآ هک ردراو ید هبصق رب هلسا و هدنرانک
 «هلوت»] .یدبآ یکم كنم وق (كتلوت) لوا ندیفشک

 [ .هل روي تعحارم ید هنب رلهدام
Tullamore (كنهدنالرا )  

 كنيلپ ود «هدنسهطخ (رتسنبل)

"۰ ۰ 

 هرومالو



 ل و ت 1

 كنفلقاطب (نلآ )و هدنسییونج برغ هرتمولیک |
 یدرکتلایا هدنرزوا كلودح كوب قرهلوا هدنسهتروا |
 قباسنرق .ردراو یسلاها ۱۵۰۰ .بولوا هبصقرپ |

 .یدیا هبرق رب هدنرخآ یدالیم
 ماوقا یلاعش یاقبمآ (Toltèques) ۱ ك «

 قرش یایسآ «بولوا ندنسهیلصا 2

 موق و .ردظوسحم یرالوا شمک هاروا ندتهج |
 رب «بودیا طبص یی هقیسکم هدن لخت راد 1۰۵۰ كدالیم

 نرق یدرد نواو ؛شمروس تموکح رصع چاق
 ندنفرط یموق (كنزآ ) نالوا یراقفتم همبوا هدیدالیم
 (الوت) یرلءرکرم .یدبا شلوا ا

 دیا د يف ۱
 هطخ هلیتسق یی كنايناپسا (۲01800)
 ۳ یدرکم كتابا نالوا یانمه هدنس ۳

 هدنسبونج هرتمولیک ٩۱ ككدیردام ؛بولوا ربش
 ۱۷ ۰۰۰ .ردعقاو هدنراتسب لحاس كتر جاتو |

 ندنرایارسكنهيمالسا كولم هلینا ونع (صقلا) «یسلاها |

 «یسانب رب میسحو عنصم شفتوا لیوحم هباسیلک بولوا
 .ردراویسهقیتع راثآ ضعبو یرلهقرباف هحمسا روپشم |

 هدیندن ًاتاذ .بولوا زآ ییوصو مظتنم ربغ یرلقاقوس |
 نکیا راو ینونغلا راد امدقم .ردربش رب روشلو |
 هکبنف .بولوا ربشرب کسا .ردشٌشوا وغل هد۱۸ 6۵ |

 .ردنونظمیغیدلوا شلدیا سیسأت ندنفرط یرارجاهم
 و هنراندعم نوتلآ یراقدراقیچ هدایناپسا رلیلامور |
 ندنسیدالبم جرات oot .یدرلشغا ذاضا رکی ریش ۱

 قختیاپ كرل (توغ) نروس تموکح هدایناپسا ًارابتعا |
 هنیلا كنيلسم ةازغ هدنسیدالیم برات ۷۲۱  «بولوا

 هوما تموکح .یدبشفلوا هبعس هلطبلط كرهک |

 تعسو هداعلاقوف یک یراربش راس كنایناپسا هدننامز |

 .ارقنا كنهروکذم تموکح بودپا بسک تیرومعو
 تموکح رب لقتسم ندکولم فئاوط هدهلطیلط هدنض "

 هلربشتلودو هدنخرا ۱۰۸ هو ؛شعالکشت هیمالسا |

 ربش «قرهنلوا طبع ندنفرط سنوفلآ یعتلآ ربارب
 تموکح .یدبا شلوا خاب كنغللارق هلاتشق روکذم |

 یرکرم كنايناپسا نوتب هرکص ندنلاوز كنهپمالسا ]
 ششوا نییزتو عیسوتیلیخ هدننامز تنیکلراش «بولوا
 .یدیا شو عماج یییلاها ردق ۲۰۰۰۰۰ و"

 .بوقیچ ندقلغتیاپ هدنسیدالیم خراا ۰

 ریهاشم .ردشعوط زو هیدن یرب ندنقووا

۱۹۵ 

۱ 

 دل و ث

 .ردشو ىسأر طقسم كنامكحو الع لعب ندمالسا

 ىعي) هراسقالا داوغو ديردام الاش ىتاي هدلوت س

 ید ًافرمشو ًابونج «سرساق ابرغ «(هراجا یداو
 یسهبیسطس ةحاسم .بولوا دودحم هل رلتلایا هشنام

 ۲۹۳ ۲۸۰ یسلاهاو هرتمولبکح عیم ۷

 ؛بولوا تنم «هدهسیا قلغاط كب یسنضارا رد"

 یعیانص .ردقوچ یرلکحو كياو یرایرآ «یناناویح

 .ردیرلبا یلیخ ید
(Tolstoi) | ۱9۳ولسد كنهسور  - 

 كنورتپ كور بولو! ندنراتام ]۳ *
 ترومام هف ۷۹۰و ۱۷۰۲ ندا یی
 یارق جوسا .بولیردنوک هتداعسرد هلا هصوصخم

 یدب ندنکیدتبا .تفلاخم هنلوبق_ كلراش یعکیا ِ

 هرکص ندورتپ لو .یدیا شفلوا سبح «
 قحا .بودیا هظفاحم ینبحوت ید كنهنيرتق 3
 داصا هلرانشد كفوقزنم هدننامز ورتپ یعکیا

 - هللوا سبح هنبرتسانم (یوقسترولوس)«ندنکیدتیا
 .ردشعا تافو هدازوا هد ۱۷۲۸ «قر

 برع كنهنوط هدناتسراج )1 هاضه) | رمز
 لیش بول وا تلابا ر هد نتهح

 ابونح «هتشپ ًاقرش عروس تم و (عربسو)
 1۵ یلوط .رددودح هل رلتلایا كيش ید اب فیناراب

 ایرقت ؛بولوا هرتمولیک 4 ۵ یضعو
 یعیدل وا یربش (GSES ی رک .ردراو یسلاها

 كنهرق رب كحو نالوا هدنلحاس هنوط یدلاح
 .ردشغلوا هيم هليا

 (یبولو).دیوب یافت () | ولوت
 عابر راک (لیقت )تاتو

 لصاح هدنراوح بولوا یسهلکساو هبصق رب عقاو

 ولوت نانلو برج یعقن ههردص ضاماو نالوا

 هرتمولیک ۱۰۰ كنهنحانراق .ردروبشم هلیماسلاب
 .ردعقاو هدنب ونح

 هنوراغ) هدهسنا رف ۵ 0
 «بولوا ربش رب یرکم كنالایا د ا : | هزولو

 یلودح بونحو هدننیی لحاس تكنغامربا هنوراغ
 هدش ونح هرتم ولبک ۷۱۷ ڭسراب قرهلوا هدیرزوا

 ۔ داقآ ینونغلاراد یسلاها ۱۷ ۰۱۷ .ردعقاو

 ثتکم یلخاد « یکم ارح نفو بط « یسایم

 «یییلعلاراد «یرلبتکم مسرو قلیحعوط «یسیدادعا



 ل و ت

 «یسهحنا تانا «یسهناخدصر« یسهزوم «یسهناشمذک ی یا

 یعیبط خراو مسر «ی هحعاب هنومن نوچ“ ع راجشا

 ¢ یک ر لزوک «یسهبنفو هسط تعجب «یرلهناخ هوم

 هعمآ ربو شاطرب «یسورتایت رب كویب «یرلاسیلکمنصم

 هعونتم تاوداو تالا .هقاش «تاجوسنم عاونا

 «یرل هناخ ربمد؛یرل هناخ اید یرل هقیرباف هرباسو نونو

 كلشبا كب یتراج .ردراو یسهناختورابو یسهناخم وط

 ندفرط ربو اییاپسا هللا هسنارف ندفرط رب «بولوا
 هدنسهزآ یر هلکسا یسالطآ طب رڪ هلزكد قآ 9

 .بولواربشر یکسا كب .ردهدنیکح یار ترراجترب

 خرا ۱٩ و ؛شعا تمواقم یلیخ یشراق هرابلامور

 هناتیک | هدعب «بولوا قختیاپ كرلت وغیسی و هدنسیدالیم
 یرقم كنبرلت وق هزو)وت هرکص اهدو كتسنراهقود

 هرکص ندنقاما هنغللارق هسنارف .یدبشلوا

 .یدبشف وا داخ رک ئش كنشلابا (قودکنال)

CTO Ne( اوقروپیک ) 5 ) 7 هزول و 1 وق شانس  
 (UOTE OND (هدنتلابا

 كنیراربن(رینارآ) هلبا (ابروا) و هدنبونج هرتمولیک
 هیلساو یسلاهحا ۸۰۰۰ بولوا هبصق رب هدنساقتلم

 .ردراو یرلهشرباف ریقاب هلا
 یعچوا كنامور کسا ( 7)5 | ۰

 (هبلآ)و ؛شمروس 2 لدهن دات 1۰ ندنخرات

 .ردشعانرق رلهراش شعب یشراق هرانساس هللا
 ۔ هقفتم ریهاج هقبسکم (2€1011) | هق هقولوت

 یکم كن روهچ دنس

 بونج هرتمولیک ٤٥ كنوقيسکم «بولوا هبصق رب
 هدوداوت ) نالوا یعافترا هرتم ٤۷۰۰ و هدنسغ

 یسلاها ۱۷۰۰۰ .ردعقاو هدنکتا كنغاط (هقولوت

 .ردراو یلو رب لزوک ردق هوقیسکمو
 قأو هدنن ونح كن هسنا رف 0 4 0

 A E هدنلحاس زکد | ۶
 هرتمولبک ۸4۰ كسراپ .ردرکم اضق هدنشلابا (راو)
 عقاو هدنکتا كنغاط (نوراف )و هدنسسرغ بونح

 دودعم ندید رتسع یاسم شب ك. هسنارف ؛بولوا

 ۸٩۰۰۰ .ردیرک كنيرب ندنسهرح نایسقتو
 ؛یسیدادعا بتکم یخاد «یناماکصعتسا نیتم ؛یسلاها

 داومو هبرص ةسدنح «یبنکم بط صوصخم هبهیرحب

 لو فف ۱۹۹5

 هرص ؛یسهناخنک ؛یساخدصر «یتکم هبرا
 وا «یقتخر رونلوا دع یلزوک كا كناید «یسهز
 ۱۳۳۵ اعا ناغتسم يصار لب
 صوصخ هنئافس راسو یزب نکلی «طالخ «یرلضوحو

 لزوک «یسنانظفح ,یسهناخوط «یرلهقیرباف داوم
 نونف «یسورتا لو «یراهاکحرش هلبرلنادیم
 نوتیز قاینوق «بارشو یرلتیعچ عیانصو تایداو

 .ردراو یتراص قلعتم هرلهویم راسو ربجتبا «یغاب
 ندنناکلتسم كرابلامور کما «بولوا ربش رب مدق
 .ردشعل وا طض ندنف رط رار رو رب ع هلئاعفد .یدیآ

 ۱۹۷ كنهوقسوم هدهیسور (100۱2) | هلو
 (هوا) هلا (هچچلوت)و هدنونح هرتموابک )

RE؛بولوا ربش رب یزکص تلاا هدنساقتلم  

 | صوصخ هنيدالوا ناکداز «یسلاها ۱۸ ۰

 ۳ هو ر نر یک
 ] هراسو پیا ,نواص «یغا چا .كيلچ «هقاش تاج
 لبس هقن راف هحسا داع هی ريم «یرلهناشنابد هلب ره راف
 ؛بونلوا سیسأت هدا ۰۰4٩ ربشو .ردراو یسهناخم وط

 بسک یرن ند ۱۱۳و «شفلوا بیرخ هللاعفد

 . «هوقسوم ًالعش یلارا هلوت س .ردشمالشا نا ع

 | ابونح «یوبمات ندنتهح قرش بونح «نازایر فرش
 ؛بولوا طاح هلی راتنابا هسغ ولاق ید اض «لروا

 یسیلاهاو هرتمولیک عب رح ۲۰ ٩۳۹ یسهیعطس هحاسم

 لزوک «بولوازود یسیضارا .ردیشک ۰

 لتیلک قلعتم هه راسو تابوبح «ندنغیدنلوا قس
 ٍ .ردراو یتالوصح

 ینویفارغح امورو نانو یکسا (1۱:۵۱6)
 هطارب هدنلاغش یابننم كله ر وعم هلمساو

 .نیققح نیرخأتم .رارویدیا نایب یتغیدلوا هرق دوخا
 ندنراهطآ (دنالتش) یهدنلاعش كنابچوقسا كرب و

 ابو ندنرتارج (ورف) یهدنزپ-کد قیطلاب دوخایو
 نیم ینفحهلوا ترابع ندنلحاوس ایحورونو هقراچناد

 ۱ (هیلوت) القن ند (یدنک ) یوج توقا .رارویدیا
 ۴ لوک رب كوبي هدنس هیلاش تهح كنهرومم هد نسا

 ۱ هدنلحاد یس رباد یلامش بطق نع رب «بولوا

 ۱ كنون «بولوا هبصق رب دامان هنن ر هدنن رق و یغیدل وا

 ۱ هفرعتو .رویدیا نایب یتغیدغو رب نوکسم هدنسهتوا

 ۱ جوروو چوسا كرپ نلنید هبلوت ابو هلو .هروک
 | .ربلک مزال یسلوا هدنتهج

| ۱ 
۱ 



2۳4 

 نا

 تموکح هنسیدنک یردب بول ۱ ناخ لو

 هنیدنکو ؛شمرو ینا رخو لاوما لدي هتنطاسو ا

 یردارب .هدنافو كناخ زکنج .یدیا شعا بحاصم

 ناسارخو سراف «قرهلوا هدنتیعبات تح كنآ اقاتقوا |

 تافو ۸ «بوروس تموطح هدن رلتهح لباکو

 یرلفورعم لا ,بولوا یدالوا قوچ رب .ردشعا

 وب
 .نوجا ق

 «كارتشالا هلکن و «هرکص ندا لتق یسهحوق

 یتیم كنتایح ببس یتسهلارآو ؛شقا لتقف ید یردپ
 هدهناروگنانو هنایشحو تکرح رب یک كمري هنیرزوا
 .ردشقلو

 [ ۰هلبرویب ۱ و

 هو نورا
 یرعوط هبیبرع لاج .بولوا ر رب

 و «هرکص ندکدک ندنچا یربش قسموت « هلنایرج
 ندنلحاس خاص هدنسسیع لاعش هرتمولیک ۰ كرېش

 م۰ ۰ رفت یار ون
 .ردهدنلوط هرتمولیک

 هدهعناربع (1000۵5) ساموت دوخاب | ار

 كرانایتسرخ هل وب .ردکید «مآوت» |
 .رددودعم ندنویراوح یسیچرب «بولوا یرازیزعجوا
 هنیرافرط دنهو ناربا «هرزوا كع شن ییاسبع نرد

 تععحام "هنسهدام « هلو » |

 لتق هدهبصق رب لوهج هدنسا (هنیمالق) «بودیک

۴ 

 شوا لقن هبهفروا یتعی هب (هسدا) یشعنو «شزدیا
 .رونلوا ارحا یسیطرو هدن ۲۱ كلوا نوناک .یدیا
 (اقس هقور)كنغللارق یوان هدا ۷ یسجنکیا س

 .ردشمتا تافو هد ٤۱۲۷و «شمغوط هدنسهبصق

 هتنیررد كارلا لوس هدهینولوق «بوشایغوا هلدىاقع

 | مولع لیصح هدننونفلاراد سراپ هدعبو ؛شعا ماود

 ؛شمارق یتبح كنبيول تنس یلارق هسنارق بود
 ههفسلفو 4هیبهذم روما بوربک هلسیردن یرو

 زونو هدنس ۷ كنرام .ردشمزاب راباتک ضعب قلعتم
 یسعجوا س .روشوا ارخا یسطرو هد ۸

 «بوغوط هد ۱۸۷ هدنسهبصق (هنالت وق) كنايناپسا

۱۹۹۷ 

 | وا ىلغوا کادو كناخ زکتج

 ۰ «بولوا هبصق رب هدنسیقرش لاع |
E NEA (Talli) | 4J۱  

 | ك(سونرآ)و یزمق كس ویلو سوورس

 قمراو ۰( نیکرات ) « بولوا یسهحوزآ

 موت

 ونقلاراد هقنامالاسو هعلقلا .ردشعا تافو هد۱ ٥٣۵

 رار هابیساصر مدع هدعب ؛بودنا سپردن هدنرلن

 قتادراو قلسویقسپ .هدقدلوا یسویقسپ (هسنلاو)
 یسطرو هدن ۱۸ كلولیا .شعا ردیا عیزوت دا رقف

 .رونلوا ارحا |

 هرودامرتسا دلزیکترو (Thomar) ۱ را

 یو 7£ كىن وبل وب هدا
 یسلاها ۰

UT (Thomai us ( llاکح  
3 ۱ 

 .ردشعا تاقو هد ۱۱۸۶و «شغوط « هدقبسدبل

 ریش ےکحو «شمزاب رار ا ضعب قلعتم ههفسلف

 ردوا د (چ)

)10mb0r0( ۱ندنرآةطا دنوس  

 -هیلاع"تهح كنسهرب رح هوابموس ورویمو
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 .ردراو

 هد ۲ «بولوا ندنس

EEردیسلتشهد كا رلتاکرب مولعم بول واناکربرب . 

 اسم كلهرتمولیک ۱۲۰۰ هدنسیدالیم ر ۰
 (وروبموت) ناتو 2 بو ربدغاب رللوک ردقهرلهف

 .ردشعا و ید ی رپش

 تعحارح هتسهدام «وتکیم» | |
 ا وتفویمو

 (روسیم)هدناتسدنه( 1010060۲۵ ) ۱ و
 ؛ردرپ ر هدنسلاعت ےسق كنعلابا

 (هغنوت) ندبا ناعبن ندنسیغ ےسق كنلابج (تاغ) هک
 دقرشلاعش هدعب .هلاعش «لکشتااب ندنرلیاچ (هرداہ.)و
 كاهرتمولبک ۰۰ «قرەقا یرغوط هقرش تیابنو

 (انشیرک) هدیلاش ضرع ۱۱ .هرکص ندنآیرج
 .رولیکود هنبرپن

 هدنبس غلحاس كزیکده رق (101068) ۰

 (دیووا) عاش ؛بولوا میدق ربشرب | سو
 كسوغرب بولوا مولعمان ىلع .ردشفو یسافنم

 هدنبرق یسهبصق (یروسم) عقاو هدنسبقرش لاعش
 .ردنونظم ینیدلوا شمت و

 نالوا ییانمه هداربپس (107051) |
 E EONS ہم و

 هدننسهونح قرش هرتمولیک ۰
 8 ۰ «قرالوا هدنرزوا یربن ( موت )و

 ۱۲۰۰۰ .ردعقاو هدیقشلوط ۸۲ ٩ هللا یلاعش

 یردو یتکم هبرح ؛یسدادعا بتکم ؛یسلاها

۱۰۷ 

 كغروبسرتب



 ن و ت

 قو تواوا هیر لزوک .ردراو یتراجم ؛روکو
 ؛بونلواسسات هد ۱۱۰ ٤ .ردراو یتدیسهشا لوس

 قسموت س .ردشعلوا ذاا تلابا .رکم هد ۰

 «قسلووت اب ؛بولوا دودعم ندایرببس رع قلی

 4 قآ ندنتهح یبرغ بونج .كيسبکي ًاقرمش
 لاش ( هلدودح نيج ابونح « هل رلتلابا تسنیالابیسو

 هحاسم هدلاحینیدلوا دودح هللا یلاعش دمع رع یجد

 یسیلاهاو هرتمولیک برم ۸۵۲ ۱۷۲ یسهیعطس

 رب چ رلوص هدننهح لاعش .ردبشک ۱۱۳۶ ۸

 روتسم هلرلنامروا عساو یسیطسو مش «بویع را تقو

 ءبونلوب رام تبنم صعب هدننسیونج عبقو رد
 یعاط نوا .ردهلدتعم ید یساوه هدنتهح و

 ؛نوتلآ .رویدیا بعشن هدنسیونج مسق خد یرلکتا
 .ردقوچ یرلندعم زوطو اوت «ریقاب ؛شموک

 لا كناح وغسا ( 0 0

EAL:ی ر  
 هد (ماندا) عقاو هدنب رق (LS هدرا ۰

 هقالخاو هبر .ردشعا تافو هد ۸٤۱۷و «شغوط

 یسهموظنمرب روبشم هلیاونع « هعب را لوصف » قلعتم
 هما و س .ردراو یراعشا راس هلیراهعحاف ضعبو
 ؛شنوطهد۱ ۷۷۳ «بولوا رک اییکرب لاج وقس هنب
 غروب داو ووغسالغ .ردشعا تافو هد ۱۸۵۲ و

 كنسهدعاق تارذو ؛شعا للعم ایبک هدنرلن ونفلا راد

 رلرثا شعب هدیب وب بو لوا یرادفرط هدعلاقوف
 . ردشم زای

 ندنماوقا تیکسا (۸۵۳۵۲۲15)

 -وا یسهکلم كنموق (تجاسم)
 ینلغواكنو ورسخک «هروک هنتباور كتودو ره «بول
 دریگناهج و «ندنفیدلوا شا طبض یتساکلاو «لتق

 لتق «بوتوط یتسیدنک «هلیقوس رکسع هنبرزوا
 .هقوس همولطرپ ولع هلبا ناق یتعوطقم رسو ؛شعا
 ناتو هنن .یدنا شءد « !یوط هناق یدش» : قر

 توم هدناریا لورمسغک (نوفونسک ا)ندنراخ روم عدق
 یغیدلوا ديدان هسیا همانهاشو «ینکیدلوا هللا یعیبط

 كنهاکح و ییدتیا لقن كنودوره «ندنکیدتیا ناب

 .ردکو کشم تڪ

 «هدنسهبحان هنر كنهرجوسا (10) | ۰ ۰

 (نوت ) كربن وو هدنرزوا رېن ()]
 ۲ كنهنرب قرهلوا هدنرق لحم ینیدقیچ ندنلوک

 ساریموت

 دن و ت ۱۹۹۸

 ٩۰۰۰ بولوا هبصقر هدنسقرش بونح هرتم ولیک

 اینک .یتکم هیرح داع هه رچ وسا نوتب «یسیلاه

 (رآ ( لوک (نوت) بس .ردراو ییارس یکسارو یه

 هلیسهطساو رب و «یقرهنلوا قش ندنفرط یرپ

 یضرعو ۱۸ یلوط .روبدیا طالتخا هلبلوک (عیرب)
 ۱ .ردربوصت ناباش یرللحاس .ردهرتم ولیک ٤

 كدبشم هدنسهطخ ناسارخ كنارا | ۰ ۰

 هدنسرع بونح ردق هرتمولبک ۰ ۱ نوت
  بثاغ هدلوچ قرهلوا هدنکتا یبرغ كنغاط ( خاک)و

 هبصق رب كچوک عقاو هدنرانک كرېن كچوک رب نالوا
 كنارعش ضعب .یدنا روم اهد امدقم «بولوا

 ح O طقم

 ربهاشم جوسا o ا ۰

 | «بولوا ندننیحایسو نویعیبط .
 كنلف هد ۱۷۷۲ .ردیدرکاش كن ( هنیل ) روبشم

 هبیدنرس ؛بولی ردنوک هباینویاج ندنفرط یسهیناپموق
 قوچ كي راد هنناناب كرلارواو «شماغوا یخد
 هدننونفلاراد (لاسپ وا) هدنندوع ؛بودیا عج تامولعم

 .ردشعا تافو هد ۱۷۹۸و «شلوا یلعم تاناب

 هنانبنو ینتحایس نالوا هباینوباج هلیقبرط ینورپ دیما
 .ردشم زا راباتک ضعب رکید راد

 تسموش كنهرتلکنا (1200102) ) ۰ ب۰
 هرامولک ٩٩ كلوتسیر هدننلبا ۱ دو و

 هبصق رب هدنرزوا یربن (هنوت)و هدنسیغ بونح
 یساسلکو یارسرب یکسا یسلاها ۱ ۲۰۰۰ .بولوا

 .ردراو یاجوسنم ویو كياو
 یکی هدیونح و

 یرکرم قاس هدنتبروهج هطاغ] -*
 لاعش هرتمولیک ٩۷ كنهتوغوب .بولوا هبصق رب
 «یسلاها ۷۰۰۰ .ردعقاو هدلحرب عفترعو هدنسبقرش

 یتاجوسنم قوماپ و كوب «یبنکم یلخاد «یلونفلاراد
 «بولوا ويب اهد هلیتقو .ردراو یرلهشرباف نوتوتو

 ۱۳ ۱ رم سرا ندمققتس رهاج
 ۲۰۰۰ .بولوا عقاو هدنتهح یبرع بونح یغاعتس
 هنس هدام « هجوط»] س .ردهعماج ییلاها

 [ ۰هلیرویپ تعجارم
 (هنو ) كنهسنارف ( ۲0006۲16) ۱ ۰ ۰
 ۳ رم نو سنامرآ دالا | رو

 اضق هدنسبقرش لاعش هرتمولیک ۳۰ كن (هررق )و
 یلخاد ءیسلاها ۰۲۸ ۶ «بولوا هبصتق رب یکم



 نو ت

 هتسخ «یساسلک رب لزوک ینقوم لوریمد «یتکم ۱
 - هش رباف دغاک یلکنر «یرلهعشچ قوچ ر «یسهناخ

 .ردراو ییارش لزوکو یرلهناختابد «یرا
 عقاوهدیلاعش یاقبرقآ س (؟ندند) ۱ 0 0

 یکی ترک تلابا نالوا ییانمه هک

 كریارج ؛هدنسسغ لحاس كلوک رب یلزوط نالوا
 ضرع ۳۹۶۱ ۸ ةد هرتفولک ٩

 .ردعقاو هدیقرش لوط ۷۰۰۵۲ هلا لاا

 ددقتم «یسلاها ۰ ؛بولوا ریش رب وي

 كوس «یراهسردم «یسهشرش عماوح عنصمو مسح

 ودراب هدنحراخو هدنتهج برع كرېش «یسشزاچ
 نيو كوي صوصخ هیلاو هدهلع نانلوا همس

 هبصق «یروس یکیا هدنفارطا كرہش «یرلیارس
 یسهلکسا یرب «هربا رح یرب «یسهعلقرب کما هلیعسا

 هونج هعیو لحاس ید یربو «ههنلوغ نالوا

 یعابب ؛ریاخذ «یغاب نوتیز یتاجارخا هجلشاب .ردراو
 هامرخ «یموملاب «لاب .نارغص «ددوج «تاناویح

 كنيلاها ا یتسوپ نالپقو نالسرآ 0
 ی SS ۰ كلاب

 2 داناو ا «بولوا

 ربش .ردبرع یسقابو ندکرت دالوا یردق
 لزوک كب یسهرظنم ندجراخ هلغشو هدنرزوا لئام
 نکلاب .ردیسکع كنو نوم یسیرجا .هدهسیا

 كب یرلقاقوس راس .بولوا یسهداچ زودو كوب یکیا

 مظتنم رغ ید یرامریدلاق و .یلقمشالوط و راط
 طاح هلرلیلوح عساو یرثکا كراوا .ردیلروماچ كيو
 هدهلکسا .رولوا یرلهرصپ هغاقوس ًاردان «بولوا
 قرف زا ندرلفرط راس ید كنسهلحم كنرف نالوا

 ۱۸ یسراد طبع كلوک یلزوط یهدنکوا .ردراو

 قرش .ردهرتم ۲ یسطسو قع «بولوا هرتمولیک
 طالتحا هلرفروک نلنید یرفروک سنوت هدنتهح

 هنلوغ نالوا هدنمکحیسهلکسا كرېش هدزاغو ییدتبا

 قلقاطب رب یسیرغوط اهدو لوک رب زا كپ یلنیرد

 یساوه كسنوت اذه عم .روروق نیزاب «بونلوب
 دون .ردزا یدادعتسا 4هبلوتسم للعو مالغاص

 كیا راسو هفیطق ؛یک یغیدلوا رویشم یراسف "

| 

۱۹۹۹ 

 یطالتخا هلرفروک رب كزیکد قآ «بولوا ریش رپ

 | قد هدنتبح یبرع بونح كسنوت .روینلو یسهبصق

 ن و ت

 ید هراسو ریصح «مارحا هجا «زب هلاجوسنم
 .رونلوا لاعا

 نداسبع دالیم «بولوا عدق كب یربش سنو
 دوحوم (110265) هلا و هنب ید لوا نرق جوا
 هدنسهبلاعش تهح كن هنلوغو هدرح لحاس «هدهسی دنا

 هدنسلاعش قرش هرتمولیک ۱۱ كتسنوت قروا
 هدراتقووا كسنوت «ندنفیدنلوب یهظع ربش (جانرق)
 .یدبا هدنلاح هبصق رب كجوک .بوسیلوا یا

 جاترق هدننامز كناورم نب كللادبع ندهبوما كولم
 یدزا نام نب ناسح یربش د ( هنحاطرق دوخاب )

 ربش رلمور هدعب «بونلوا 2 یلص یار
 ماع لتق یالسا لها یهدنچنآ هلبا الیتسا " ةتغب
 عقاو هدنسهزآ رلمور هلبا مالسا لها «ندنرلکدتیا

 بولوا بارخ یربش جانرق هدراهراح نالوا |

 عم .یدیشمالشاب هکعا تیمها بسک سنون ندنقووا |
 یتموکح *یسرک كنهيقيرفا هدمالسا رود لئاوا اذه | 3

 راربش كوب شعب رکید یک هبدبم بولوا ناوربق | راج كلشيا كبو یلوب ریمد جوا رینازوا یرعوط
 كرلتلود كچوک ضعب هللاعفد سنوت ندنعیدنلو ید ۱

 یعنکیا ار هلغلوا یدرکم هلراتموکح تقومو

 دی شلاق هللا ربش رب هدهحرد یعج وا هکلب و

 هاغتوطزوب هبیئدن ید ناوریق ندهمکقوچ قجآ
 یدنک یوج توقا بودیا تیمها بسک سنوت
 كنهیقیرفا كرېش و هدیرجه نرق ید ینعی هدننامز
 ندتقووا .روبدیا نایب یتغیدلوا یسیسرکو یرکم
 سنوت هدننامز یلود صقح ی صوصخایلعو یرب
 نیقب ,بودبا تیرومم بسکو عسوت هداعلاقوف

 یبیلاها هدایز ندکیب زویکیا ید ردق هبهجنک هراتقو
 یندن یلیخ هدرانامز كوص وب «نکیا شغلوب عماج
 ا

 10915:6,) یتراما ایو یکلکب «یلایا |
(Régence de Tunis | O 2كناقىرفآ  

 «بولوا یرب كنهبربرپ كلام عقاو هدنسیلاعش لحاس
 كنهطخ یرلکدتیا همس هبقیرفا كننوبفارغج برع
 .ردنرابع ندنمظعا ممق

 لحاس اش رفآ بس .یسهحاسمو دودح ؛یعقوم

 یرعوط هونج هدنتیالو برع سلبارط یسیلاعش
 ندر «هرکص ندکدتبا لیکشت یوق رب كوب كرهربک 1

 هدیتنقیح و سنو ‹هلخہقيج یرعوط هلا یش هر

 ءانس و لاش لا كنهروکذم هعطق «نددنغیدلوا عقاو



 لنو ت

 ندایلچچس .ردیتکلع نارمع لباق لاو لدتعم كا هيلع

 ۲۰ قجمآ ندنسهطا (ایرتناب) یتحلم هببلاتیاو ۰

 تعیبط «ندنغیدلوا شمل ريآ هازیکد كلهرتم ولپڪ
 ۲۳۲۱۰۲ .ردبباشم هباپوروآهدایز نداقیرفآ هجن ارا

 و لاش ضرع wy هلا
 A ی

 قآ ًاقرمتو ًالعش «بولوا دتم هدنراهرآ ترش لوط

 «هلیتیالو برغ سلبارط ندنتهجیلونج قرش «هلزیکد

 طاسح هلربازج ید ًابرغ .هلرببک یارح ًابونح
 علم ۱۹۰۰۰ ًابرقت یسهیعطس حاسم .رددودحو

 . ردهرتم ولیک

 بس .یرللوکو یرابپناو لابح یسعیبط لکش

 | لیطتسمرپ مظتنم ريغ دتع هلاعش ندیونح یلایا سنوت
 عساو یا نانلو هدنسدق رش لحاس ؛بودا زارا

 رفروکر ب كحوبب عقاو هدنسبلاعش لحاس هللا یوق

 للخ هنماظتنا كلیطتسموب عسو یهدنتهح بونحو

 ۱ تهح كبو صوصخایلعو یسلاعش ےس .روریتک

 (نرد ینعی) سالطآ «بولوا قلغاط یسهییرغ (دیرح طش) کوب كا كنبرللوک .راروروق «كرەديا |
 تین هدننعا تلم یرلهبعبش كنلابح هاتیلس

 كسنوت «بولک ندریارج یغاط (هدرجم) .رویدپا
 هدنس هیلاعت تهح كن هنرزنب هجیوب یسلاعش لحاس
 نالوا یسهطقن ىلاعش لا كناشرفا و ناشلو

 (هداج) «یک یغیدنازوا ردق هنورب مان (ضیباسآر )

 هب یلاعش قرش .بولک ندر ا زح كلذك یخد یسهلسلس

 عقاو هدنحوا كنسهرینج هبش (هلخاد) یرغوط
 ۱ كنلوک دی رح .رولوا مک ردق ه (رتخاسار)

 مخاط رز هدرلتبعصو فاتح حد هدنس هبلاعش تهح

 هدنسقرش بونح كلوک روکذم ؛یک یغیدنلو رلغاط

 یرظوط هنیدودح برغ سلبارط رلغاط هرسرب یند
 ! یسهلسلس (هداج) نالوا یوب لا ثراغاطو .رینازوا

 | لاعش یقرهلاص رللوقو رلهبعش قوچرب هنلوصو غاص

 (دورز) ید یسیجنلیاو تنیرارهن هنالیم هللا هدر
 نالوا کوب كا ران ون .ردبسیداو كانغامربا

 یسیقرش مسق كنهروکذم تلایا هلاعبن ندنرلغاط
 لاعش كرهدیا لوحد ها ول هدعب و « عج یروص

 قوچ رب ندلوصو غاصو «راقآ یرغوط هقرش
 هدنلاعش یایننم كسرفروک سنوت :كرهدا ذخا رلیاچ

 | كيوق رب عقاو هدنبونح كننورب (یکلا ىلع یدیس)و

۷۱۷۰ ۰ 

 ۱ كجوک اهد هلبلوک هسرغو دیرح یرثکا «هدهسروبقآ ۱

 تج یرب ندهنوا هح هسنارف یلیکشت زکد رب للخاد |

 راقلقاطبو رللوک قوچرب ید هدنتهح یبرغ بونحو | ۵
  (سروآ ) یهدنرلطسو یتلایا هنیطنسق كرار ج (هدرجم)

 .ردقیشیراقهلموق قوچزا «بولوا لکشتم ند(نرام)

 ن و ت

 یرب هام .رولیکود هزیکد قآ هدنرانک ونجح

 هنب فلاعت ندنرلغاط هداج هدنلخاد كلسنوت هسا

 . هنپ هدنبونج كنهنلوغو راقآ یرغوط هبیلاعش قرش
 هنیطنسق هن یربن (دورز) .رولیکود هنبرفروک سنوت
 فللاعس ندنرلکنا قرش كنرلغاط سروآ هدنتلایا

 | هسنو كرهدبا نایرج یرغوط هیبونح قرش
 . «بولود یرغوط هبلاعتقرش یخدوب ؛هرکصندکدربک
  ندارواو هنلوک (هیبلک) .ترهک ندننای كناوربق
 ۱۰ رولیکود هزیکد هدننروص یناآ كاوک هعفد شعب

  هدراتماقتسا فلتخم راربن قوچ رب هدنتهج دیرح

 1 .روروق هدرلم وق یراضعب و «رولیک ود هرللوک ماطر

 ید ندرلغاط یهدنسبقرش بونح یابتنم كسنوت
 یرعوط هبیلاعش قرش یفاطرب .بوقآ راربن قوچرب
 4ییرغ بونح یقاط رو ؛رولیکود هزیکد « هلنایرح

 لیکشت راقلقاطبو رللوک قاط رب .بوقآ یرغوط

 ندلحم رب بیرق ه رحم لحاس هدنلاعش كسباق .بولوا

 یدودح ریارح كرهدبا عسوت یلیخ هدعبو «قرهالشاب
 عقاو هدنتهج یبرع لاعشو ؛رولوا دتع كدهنبرق

 ؛یک یفیدلوا شلرپآ هللبد ر راط ند(هسغ طش)

 هرص رب ناک هدنغاریوط ریارج خد لوک یینکیا وب
 و .روبنلو هدلاح ر ردا طالتخا نام هلرللوک

 لحاس بلغلوا قم لا ندرح یاذح ینارطا *رللوک

 هرللوک وب هلیداشک لود رب هدنسهرآ دیرج طش هلا
 ا جا هریارج ؛یرهلدبقآ ییوسص زیکد

 0 كناوربق هرکص ندلوک یا و .روینلو هدروصت

 | ریش هلبا (یناهلا یدیس ةحس) یهدنسبقرش بونج
 .هدنلاعش یاهتنمو (هیبلک ) یکه دنسیقرش لاعش لروکذم
 هلبسا یلوکترزنبو ناک هدنسیغ بونح ك (ترزفب)
 هدنرلطسو كسن وت . ردل وک ییا هدنجا یر رب فورعم

 هرزواتیموع یضارا هدنلاعش كنل وکدرح . ردد وح وم

 بارت رب نیرد یلیخ ضرا عطس هدرلیداو هللا لحاوس

 تدنمكي قاریوط و ؛بولوا روتسم هلیسهقبط ینا
 هدنسهییونح تهح كنلوک دیرج .ردرادلوصحو
 هدنلاح لوچو قلموق هرزوا تیموع یضارا هسیا



 ناو ٿ ۱

 رلحاو شعب ريس ریس هدنجا كلوچ «بولوا

 .روینلو

 یتیدنلوا انثتسا رارب زا كب E .یساوهو ےاقا

 «بولوا مالغاص هلتیاغو لدتعم یساوه كسنوت «هدلاح

 هلا ٠٣ نیزایو ۱۲ هلا ۱۰ هرارلا نازيم نیشبق

 هشنوکهدنراتهجبونح درکلایو «رونلو هدنسهرآ ۰۰
 .راقبج ردق ههحرد ۰ هد رال شعب نانلو یشراق

 یرایآ سنام هلا نسو ترا ین را كانال
 هدهسا اسا درمز قلهروا هدرلبآ و .ردقیطل كب

 كا رلرواب .روروق تانان ربارب هلبیلولح كناریرح
 .ردهدناربرحیقو داصح .راغاب هدطابش هلرلت وناک هدایز

 .رالشاب هکشللیشب ندیکی رلاعم هدلوا نیرشت

 ۱ تكسنو دم .یتور عیانمو تایاوبحو تالوصح

 یخضارا تعسو كنبلاحا ؛هدهسیا تدنم هدایز خار و

 سا كتعارزو ندنسمالوا هدرادقم بسانتم هلا

 زكا «ییالوط نددیش مدع هدراب و هابسا رحا هدل وصا

 .روینلشیا یلیلق مسق رب قجعآ بولاق لاطب یضارا
 ۔وصعهجلشاب .رویریو لوصحت زوب هرب یرارب رثکا

EE.لجم «دوڪګ « هلق 4 سصم ؛هبرآ «یادغب » 

 هلا هرباسو نوتوت .نوبفآ «نارغص «دبوچ «قوماپ
 «قبئسق ربا «راب نوه ؛لاقترو «نوتیز «امرخ

 | ابع ندرلهویم راسو زوراق روبشم «نولاق ؛بانع
 لاها نالوا یرلبهذصهو سنجحه ؛بویماشان یربآ |
 كرلنوا ندنراقحهلوا شا طالتخا هللا هیلحم |

 لیریدشتب ید یشماق رکش هدنرللحم ضعب .ردنر

 كب .بولوا قوچ یرلغاب .روشلو ید سومو
 ربو «رولوا لصاح یشواچ یکسم ضای عون رب لزوک

 یرلهحناب .رونلوا جارخا .بولیدوروق یرادقمیلیخ
 لیخ .ریشت یعاونا درلکجچ «بولوا لمم ید

 كرا بولبریدشبتب ید یرلحاغآ دوط ضایب رادقم

 كنهشیم «بولوا قوچ یند یرلنامروا .ریلیراقیچ

 یرلحاغآ هراسو دوکس «قاوق «نکروک ؛نیاق هلبعاونا
 «رتسا «تآ «هود هحلشاب یسهیلها تاناوبح .رونلو

 كچوک یرلت آ .ردنرابع ندیکو نووق ؛ریغیص

 یرکی ایرثک ا ؛بولوا یلشتآو یلتوق «هدهسیا یلهثح
 یریا یرلنو وق .ریلیناللوق ردق هنیرلشاب زوتوا شب
 سح یسوقوق یاب رب هدنرلتا ؛بولوا یلقوریوق
 .بونلسب ندنفرط یسیلاها لابح رلیک, .رونلوا
 .ردکچوک ید یراربغیص .ردبرلشیعت رادم هعلشاپ
 ؛نالسرآ ندهیشحو تاناویح . .ردیا كب یرارتسا

 تساوی سا سا

 ن و ت ۱۳۰

 «یکلس «نویم ؛لافح «نالنربص سراب «نالبق

 هود «زوموط «ناشواط هديا یاس هحا رق تکو

 هللا رویط عاونا راسو كیلکک «شوق هرق «یشوق
 هدنلحا وس .ردرابع ندیارمهحت او نالي «برعع

 هل رایرآ .ردقوچ یرکن وسو یناچم هدهسیازآ یغبلاب |
 هلیموم لابو لاب «بولوا قوچ ید یرلکحو كیا
 «شم وکه دنرلغاط .ردندنناجارخا هحعلشار كسنوت كسا

 -روینلو رلندعم راسو نوشروق «ریمد «ربقاب «یالق

 یرولب هل رار رم .ردزآكي یرانانلوا جارخا «هدهس
 . ردق وح ید

 تكسنو س .یرلبهذمو ناسلو تبسنح «یسلاها

 دلشاب :بولوا نویلم قچج رب نیم و ًابیرقت یسیلاها
 جوا نوا راربرب هلرلبرع .ردبکرم ندربرب هللا برع
 ناسل كرهدبا طالتخاو جازتما هلبراربرب یرب ندنرق
 «هددسراشمک هنلاح دحاو موق رب ملکتم هللا ینرع

 «بونل و یخد یلئابق ربربو برع ضعب شم ها طالتخا
 ربرب یرلضعب كنلئابق ربرب نایاشای هدرلغاط هروصو
 ترا هدرهبصقو ربش .ردرلشع | هظفاحم ید یناسل

 روم) رلیلاپوروآ هبیلاها نالوا لوغشم هلعیانص و
 هلرلنو «بورو نما « هراغم» یتعب ۵

 ههربرب كلاع ندهیلقفصو سلدنا هرزوا تیرثکا
 تباور ی رلقدل وا ندندالوا مالسا لها شعا تار

 عبطلاب یرلرحابم هبلقصو سلدنا قجآ .رارودیا

 . لاها هحزب . ردلکد نکع كعا قرف نوکو یدالوا

 هقفشب ندیدال وا برع شعب راق هلرلربرب هروکذم

 E یتلسدح برع یسضحر ر اذ  ردلکد یشرب

 برغم یاس «ندنغیدنلو هدلاح رب فسخم نامه

 دع برع صلاخ یسیلاها ید كسنوت یک یکلام ۱

 هدراهبصقو ربش راس هل ربش سنوت .ریلیهشلوا
 ردق ۰ هدسنو نوتو یدوب ردق ۶ ۵ ۰ ۰ ۰

 .ردلسم الماك یروصق «بونلوب نابتسرخ یلاپوروآ
 2 «بولوا لرت ید یراذدتقم رب تندطس ءزاها
 12 ا هاتف «راروشوب نکابن هدرلهتسقو
 ندرلشداق برع یلرب هلرلکرت نالوا شفلو هدنتم

 یخد لاها فنص رب هلبسا ( یلغوا لوق) دلوتم "

 خد رلیجز رادقم ییخ شلریتک ندنادوس هدنراسا |



 نو ٿ ۱۷۳۳ ن و ت

 بهذم یرثکا كنهيمالسا لاها .رونلو ید

 كرانانلوب هدرل هبصقو ریش رکلاب «بولوا عبات هبیلام
 هلرلکرت یرب ندهتوا صوصخالعو یرادفم رب

 یو ناسل .راردب هذلا ننح یرانالوا قبسانم
 نکاس هدنسهطآ ههرحو هدراغاط .بولوا ینرع

 ملکت هلیناسل ربرپ هدنرانبب لئابق ضعب ناشلوب
 انشآ هده نع ناسل ید رلتو «هدهسراردا

 نلینلیوس .ردیبع هنب یرایریرحو یبدا ناسل بولوا
 هددسیا طلغو طولخ البا ررب قوچ زآ یبرع

 كضیرع هدریرح «یک یفیدلوا هدیرع كلاع راس

 طخ یزاب نالوا لمعتسم .رونلوا لامعتس| یعصف
 ؛تسردنت هرزوا تیموع یسلاها سنو .ردیرغم

 صوصخ ایلع ؛بولوا رلمدآ یلریکبسو یلکیک «یریا
 هیربرب كلام راس هلیغلقالراوویو یکلکویب كنب افق
 دادعتساو تیلباقو تواکذ .رارونلوا قرف ندنسلاها
 الف نیت یر ندشوا زافولوا دای یر

 روبظ ربهاشم راسو ارعشو الع قوچ كب ندنس
 .ردشعا

 ناهسقت كرن وت س .یراهبصقو ربث ینایسفت
 نکاس یرلفرط ضعب نکلای «بویلوا یسهبعیبط
 هاضق ۲ هحهرادا .روئلوا هی هلتبسن لب ابقنانلون

 رونلوا نیبعت هلدم هنس رب یرب ره بولوا مسقنم
 .رونلو هدنسهرادا تح كماقماق رب هلناونع داق

 راریدم ضعب هلیاونع هفیلخ هدنما تص ماقا

 .ردراو یراراتخ یوک هلیناونع حاشمو

 یرلهبصقو ربش قوچ رب هقشب ندسنو كسنوت
 یه را تيما مویلا یرلضع كرلن و کردا

 شفلو راح هلیتقو یند یرلضعب «بولوا راح
 .ردروہشم هجحرات ییالوط ندتیمها یراقدلوا

 (ترزنب) یویب كا تنیرلهلکسا یهدنسهیلاعش لحاوس
 هدنسهبقرش لحاوس «بولوا (هتلوغ) نک یرکذو
 سباقو سقافص .هبدبم «رتسانم «هسوس «لبات ید

 لا كن رهمصق یهدلخاد .ردنااش هرکذ ی رل هبصق

 سیسأت هدهیمالسا تاحوتف :یند یرلمسو كوب

 روبشم نالوا شوم یزکم كنهيقیرفا بوئلوا
 .هصفح رو یقوسریت «یفاک «ناوغز «ناوربق
 هلرایلحاترق یتعب هدعدق نامز .ردهراسو اتفن «رزوت

 رومتقوچرب كنسهطخ سنوت هدننامز رابلامور هدعب

 كتبروجم هدننامز رلبلحات رق .یدیا یدرکم تن هطخ .

 نوتبسب یسضعب رلنوب «بولوا یراهبصقو ربش
 (بودیا یلدت یراضعبو ؛ردشلوا ناریوو بارخ
 ۱ راروبنلو هدنلاح هبصق كچوک ررب هدلاح ییدعش

 یربش هنحاطرق دوخاب جانرق یروبشم لا ران و
 ا یر كننرپش سنوت هک

 و لدهسامز هیمالسا تاحوتف «بولوا عقاو هد رحم

 «یدیا

 ضعب ربش و نالوا شلوا لصاو هنسایلع هحرد

 .ردراو یو وص رب هدنلاح بارخ هن و یرلهارخ
 «بونلو رلهطا غاطرب هدنسیشراق كنلحاوس سنوت

 (هرج) کهدنتهج یبونج قرش یوبب لا كران وب
 ۳ .رد(هلمر)و (هنکرک) نالوا هدنلامش كنو هللا
 | .ردهراسو هطیلغ «روماج «هریوک یرلکچوک

 رک ردق هن ره س .یتراجو میانصو یراعم

 عماوح هدراهبصقو ربش راس كرکو هدنرېش سنوت
 ۲ قوچ كي یخد رلهسردم .بولیریو رلسرد هدهفرش
 ۳ فرصو هشد داقع مولع نانلوا سیردت «هدهسیا

 .نونفو مولع راس «بولوا ترابع ندقطنمو وصو
 ۱ كب قراعم هرزوا تیموع «هلغلوا هدشلاح ككورتم
 ۱ نایبص «هلغلوا یبرع لا كنيلها اذه عم .ردیرک
 ۱ تباتکو الما مه رانابوقوا یعرک نآرق هدشناکم

 ۳ ؛ردزآ ا اما «بون رکوا تایدا نا رب هدمهو

 هدهنابص بتاکم .ردقو یئردن یخدلرلرعاشو بیداو

 هنیرزوا هتخت یرهروس كعرک نارف هراقحوچ

 «تئارق هلهجو وو «ریلیریدتیا ظفح «بولیریدزای
 ) باسح زا رب .بولینرکوا ندرب ظفحو الما ؛تباتک
 | بودیا افتکا هلردق و قلخ رثکا .ریلیرتسوک یخد
 ۴ لوصا هدسنو .ردژآ یرلندبا ماود هراهسردم

 ۳ رلبهارو رلیبنحا هللا یلاع بتکمرب شبی هرزوا هدیدح
 ) یتکم نایلاتباو زسنارف جاقرب رونلوا هرادا ندنفرط

 . ید یسهعبطم رب كجو كتموکح .روینلو ید
 هنزع رب یعسر هلیئاونع «یسنوتلا دنارلا » ؛بولوا
 ۲ "ربتعم بتک قوچرب هدهعبطمو ؛یک یفیدنلوا رشن
 ۱ عماوح .ردشلوا لصاح تبقفوم ید هن رشت هسیع

 ۲ بتک ,بونلوب یخد هناختک جاقرب هدنرللاصتا هشرش
 .راردواح ییهیرع

 . «هدهسیغو هقبربافرب چه «بولوا یرک كي عیانص
 | نیلاق عونرب روبشم هلکغد یسف سنوت هدسنوت سفن
 ۳ داوم راسو رکاو یاق قایآ هدناوربق .سف یلقینابطو



 نو ت ۱۷۰۳ ناو ث

 افص ‹ےلکو یاخ العا هدناورقو هدسنوت «هبحارمس

 «هخوج هدهروش «هراسو هحالآو زب ندقوماپ هدسق
 لزوک ندکو هدنسهطآ هبرحو هدنسهطخ دیرحب

 یلتیلک هدهسوس «تاجوسسنم هجا راسو رامارحا
 داوم راسو قسد عونرب لزوکو هجا هدلبان .نولاص
 كچج .روشوا لاعا رلپوک یلتیلک هدهرحو هبفرح
 .ردندنعیانص هعلشاب كسنو یخدیمارخا ییوص لکو

 یهدنلحاوس قرشو لاعش ندفرط رب هدسنوت
 هنسهطساو یسهلکسا هنلوغ هدایز لاو یراهلکسا

 ندفرط رب «هللا ایلاتاو هسنارف هدایز كاو ابوروآ

 هلادوس ار ید ندفرط رب  هلبرغ سلبارطو ریارج
 رکذ هدنراقوب كتلایا .بونلوا ارحا تراجت رب كوب
 كنسهبعانص تالو هاسهعونتم تالوصحت ناثلوا

 ؛یزوتنونلآ «یشوقهود نلیربتک ندنادوسو یسیضعب
 لاخدا یسهعتما اپوروآو جارخا هرباسو یشید لیف

 ید ییوا هفلح نالوا تبان ییادخ هدرلغاط .رونلوا

 لا هرکص ندهنلوغو سنوت .ردندتاجارخا لج
 «سقافص .هسوس«ترزاد :یراهلکسا و ربش هاکت راحت

 یونس قالاخدا .ردناورقو رتسانم «ه رح «سبا

 ,ندهدنتفآ قنارف نویلم ا

 دش دمآ هنبرهلکسا سنوت یک كيب قتلا شب یونس
 ۱۳۰۰/۰۰ ارش ناغیتسا تان ریش

 یسهبراجت ئافس كسنوت .ردهالیئوط
 هنالیوط ۱۵۰ هلا ۱۰ یلاعیتسا كنبرپب «بولوا
 هنلوسع نداروا و هسنو ندر رح : ردهدن رلهرآ

 لو ریمد نالوا شلدبا دیدمت هنیراهلکسا هسوسو

 هنوک ندنوک بولوا هرتمولیک ردق ۵۰۰ یرلطخ
 یر هیابلسرام یر .ردهدفوا اشنا راطخ یکی ید
 قلوا هبهطلام ید یربو هنایلچس یرب .ههیندراس
 هایوروا هلبطخ یارغلت ترد رحلا تح «هرزوا
 چاو هنیراهلکسا یکهدلحاوس «یک یفیدلوا طوبیم

 قارفلت :ردراو یراظخ نارفلت شعب تد هرلفر
 :رد«كندلخ ۳ یر هتسو و

 بس . یسههرکسع و هبلام هوق «یسهرادا لوصا

 یلهربک هتتیعبات تح كنهيناقع هيلع تلود سنوت
 هرادا هلناونع ٌكلکی و قاجواو هدهزاتع تروص

 كناروا یساما نانلوا رببعت (یباط) ادتبا .بوئلوا

 ندیلاع باب یرلیلاوو «باختثا دنن یرایرچب
 هنادناخ رب كليلاو هدعب « هدلاح یفیدنلوا بصن

 هدیددع ۳۳

 هکعا لاقتنا هدشراوربکا ارا « قرهلاق ریصعم

 ننعم یرلبلاو سنو ردق هئره . ردشمالشا
 هتیالو دنسم یلاوره «هدهسرلشمهمربو کریو نیعمو

 یایاده متاط رب هدهبسانم تاقوا راسو هدنکبدک
 لرلبلاو و ؛ردبا تیدوبع ضرع هل یعدقت ابنارک
 هکسو هبطخ .یدرولب ردن وکندنداعس رد فامرف یبصن

 تئارق هنمان یناغع هاشداپ نالوا مالسا هغیلخ ید

 رکسع ندسنوت هدننامز برح .قرهللوا برضو

 ندهیناقم كلام سنوت هلهحو و .یدرولیردنوک ید
 راکشآ یطابرا نالوا 4هبلع تلود بولوا دودعم

 طض یرازرح قلود هسنارف «هدلاح یعیدلوا

 «بوتوط هدنر ظن حم خد قتلا وب .هرکص ندکدتیا
 هلاغشا تحس هدنسیدالیم مرا ۲ تیابین
 را

 یقراصمو ۲۹ ۹۰۰۰۰۰ یونس تادراو
 نود «بولوا هدنرهدار قنارف ۰

 ینویدو هک ردقنارف نویلم ۱4۲ ؟ یند یسهیموع
 .ردشلآ هنیرزوا ؛بودیا لوبق یلود هسنارف ید
 ۷۱۲ ۰۰۰ و مظتنم ۳۰۰۰ كسنوت لوا ندنو

 قرهلوا هریاسو یهاپسو یلغوا لوق ینعی مظتنم ریغ
 هدتجاح نبح «یک یفیدلوا یرکسع ۱۵ 2 ۳۹

 ید هنواعم رکاسع هداپو یراوس قوچ رب ندلئابق
 هلیسهنیفس برح هعطقتدرد .یدربل یهدیا عج

 یسهمرادناژ ۸۰۰ و یرکسع هرح رفل ۰
 هلرکسع وب هسیا هدنوک یکنوک وب .یدیا راو ید
 صوصخم هنصخش كنبلاو كلاب ؛بولیدیغاط یسهلج
 كولب رب «هدایپ روباط رب مدضتسم هدرایالآ یعسرو
 كنهسنارف .ردشلگارب پوط هبراطب ربو یراوس
 ۲ و یراوس یالآ ییا هداس یالآ ۳ هدسنوت
 وغل ید یسولف .ردراو یرکسع یحوط هب راطب

 هظفاح ینلحاوس  یساغود زسنارف كرلدیا
 .رو دنا

 «یبک هربرب كلاع راس س ,یسسهسخ را لاوحا

 «بولوا راربرب یسهعدقو هیلصا “لاها ید كيسنوت
 . هدختراوت یراهیدق تموکح یهدسنوت كرلنو یتجآ

 لوا رصع جاقرب نداسبع دالیم .ردلکد روکذم
 ؛ هل رج هنتهح سنوت تعاج رب كوب ندرایلهکینف

 «سنوتو یربش (هنحاطرق دوخای) جانرق روبشم
 كرهدیا سسأت راهبصقو ربش قوچ رب راسو هقیتع

 تیروهج و .یدرلشللا لیکشت تیروهج رب یلتوق |



 ۱۷۳۰ ن و ٿ

 «كرەدبا لصاح توق رب كوب هدکلبجیمکو هدیرا

 ا ماوفاو ؛ضشک یرلبا لج ماش یر
 رارسع وب یلشاعم قرهلوا كرم ندندارفا

 هلرا رج ضعب رتاسو ییسهررج ایلججس «كرەدیا بیرت
 .یدیا شعا طب ید یررب قوچ رب كناناپسا
 یتروهج امور هلیتروهج جانرق ندهمک قوچ
 ويب قوجر هدن ر لند «بولوا ادیب تباقر ةد لا

 لاس «راقلیمآ هدرلنونو ؛شلو عوقو رلهراحم

 ؛بولو تربش رلیلجاترق ضعب یک لابوردساو
 .یدیشلاق زا هنسعا طبض هلب یامور كلاس 7 نچ
 كندراح وب جوا نالوا نورعم هلبسا (قیو)
 طب یجانرق «بولک بلاغ رلیلامور هدنسهجنن
 یرلتلود یهداش رفآ ریل هکینف «هلکعا تیرخ۶

 ندهنسوا .بولو ماتخ هدنخرا ۱٤١ دالبلالبق

 هنسهرص یلاع *هلج كرابلامور یتهج سنوت ًارابتعا

 مسقواقبرفا سفن دوخاب جائرق یسلاعث مسق كرهک
 میسقن هنلایا ییا هیناونع ( مویچازیب ) یسونج
 عوقو لالتخا جاق رب یشراق هرلبلامور .یدیشغوا

 رب هدتنسآ ( سامراغقا ) یصم لا رنو «بولوب

 قلنایتسرخ هدننرق یکچوا كدالبم .ردیلالتخا كربرپ
 شملکچ .هرفرط جا بولوا لخاد هتکلع و
 نکاس هدراهبصتقو رپش «هدهسلکد راربرب نالوا

 ندماوقا راسو یلنانو «یلامور «یلحاترقو نانلو

 واو ؛شعا لوبق ید و لاها نالوا طولخو بک
 ؛بوشود هنیرلعازن هفلتخ بهاذم ندیا روهظ تقو
 .دلشاب هغو سویقسب کیا بهذلا فلتع هدحا رق

 نداینالآ ید رلقنارف مناط رب هدهرص وا .یدیشم

 لیکشت رلهبصق ضعب .بوشلرب « هل رجه هباروا

 هطخ وب هدنچسقت كنفلروطاربعا امور .یدرلشلیا
 هدنهجوآ هدعب «بوشود هنسهصح یفلروطاربعا قرش
 یکه دایناپسا ترهدیا نایصع (ساغینوب) نانلوب یاو
 یرادمکح درلن و .هلکعا توعد هدادما یرل(لادناو)

 بو هباشرفآ هلرکسع كيب ناسکس (قیرسنج)
 طبض ید یتالرقو سنوت هدنسیدالبم حرا ۰
 مکح هدتهح وا كدهنخ رات ۵۳۲۰ رللادناو .یدشعا

 (رازبلب) ندنفرط یروطاربعا مور «هرکص ندکدروس
 ؛شمریو مانخ هنتموکح كرللادناو بول ردنوک

 هداعا هنغلروطاربعا مور هبنبطنطسق یتتهح سنولو

 یندكنبراروطاربعا مور هدرلهرص وا «هدهسیا شما

 یدالسیم نرق یمدب تیابن بولوا هدیندن قوق

 ۳ نو ت
 كن سهعطق اقیرفآ مالسا ربنم سش هدنطساوا

 رع ترضح ؛هلغمالشاب هریونت یسهیلاعت لحاوس
 و رع رصم اف هدنراتفالخ نامز ك ( هنحر ) قوراف
 ۳ یرفوط نو ندنفرط صاسعلا ن
 یند هدناغع ترضح تفالخ یک یفیدلوا شلردنوک

 ندهاح هقرف رب هدنتیعم كحرس یا ن هالادبع

 . ( هلطیبس ) نالوا یکم ك (مویچازب) «بودیک
 | یضار ههرح كنيلاها هدهسرلشعا طبض ی ربش

 تدوع هدنسیرجه حرا ۲۷ «هنیرزوا یرالوا
 نی هبواعم هدنتنطلس نامز كنهواعم .یدبششوا

 كبرغم عفا ن هبقع هدنخرات ٤٥ هدعبو جدخ

 (هیقیرفا) هدننیب رابرع تقووا «بولوا رومأم هنعث
 ناوریقو .متق ینتهج سنوت نالوا قورعم هلم

 تموکح "یسرک هبرغم نوستب «هلبا سیسأت ییربش
 رومام انا هبقع هدشامز هلدزب .یدیشلیا ذاخا

 ۱ عیسوت كدهنلحاس یسالطآ طبع رح یتاحونف «بولوا

 ۳ كرامو یربش سنوت هللا هنحاطرق «هدهسیا شا
 ناسح هدننامز كناوم ن كللادبع .یدیشلاق هدنلا

 هللا هنحاطرق « بولوا رومأم یناسغ نامعن نب
 ۱ فیرش عماج كوب رب هدهنحاطرقو «عخف یخد یسنوت
 رلمور هدنندوع هناوربق كنسيدنک .هدهسیا شما انب

 ماع لتق یالسا لها یهدهنحاطرق ؛بودیا موجه
 هبیرخ يربش و هدنخیرات ۷۰ ناسح «ندنرلکدتیا
 روبشم سلدنا حاف هرکص ندنو .ردشلوا روبج

 تفالخ بولوا یسلاو برغم ریصن ن یسوم
 بصن ید رلبلاو مخاط ر رکید ردق هنا كنەنوما

 ندقدنلوا هرادا هدننروص تیالو رب هیقرفا تملا

 هل روصو تدم رب یخد هدنرود هتسابع تفالخ رص

 هدننامز هلی رلا نوراه .هدسا شال وا ه رادا

 یلط كنيلامها هد را هنتف ندا روهظ هدنس راررب

 لاو میهاربا یلغوا 1020 قبسا للو «هنیرزوا
 «هلکمرتس وکر ادتقارب هداعلاقوفتاذو «؛قرهنلوا بصن

 یرا یتموکح بول وا لئاب هل رلقتسا ردق 4 هحردرب

 .ردشلبا سبسأت ینتلود بلغا یو «لیوص هنتروص
 ۱۸۶ قلود بلغا ین نالوا عبات ههیسابع تفالخ |
 ۱۱ ۱۱۲ ددر ۲۹۰ ند را |

 بلغا ی | .هلروپ تعحام هل هدام « بلغا » |

 تدم رب «بودا روهظ رلیمطاف ۵ لو نداد

 ین رلتم وکح رک م «ه رکص ندکدروستم وکح هدهبش رفا



 ن و ث

 .دشیریک هتباقر هللا هبسابع تفالخ « هللا لقن هرصم
 هیقرفا «قرهنلوا لامها یرلتهج برغم «ندنرلک
 ی ندیا روهظ هدنخرات ۳۹۹ هیبرغ كلاع راسو

 کولم یریز ینو ؟شسکچ هنسرادا دی لود یریزآ
 لقتسم هدتقبقح «هدهسرایدا عبات هرلیمطاف اسر

 .ردرلشعا تموکح یارحا لدهن را ۵۲ «بولوا ۱

 جرات 1 .هلروی تعحام هنسهدام «یریز»]

 هیق رفا رادنامرو نالو یرابحاص كنایلچس هدروکذم

 كنتلود یربز ی .بودبا طبض یتاحاوس سلبارطو
 ید ندوه دنر نخ نارا ی

 هيلاراشم .هلکغا اغلا هتم ؤلادبع ندبا سيسأت |
 طبض هدهسا شمراقیج ندهبش رفا یرادنامروق |

 ا e N ایا هش یا6 ییدتبا 0

 هدنخشرات ۱۰۳ «بولاق هدنلا كتلود وب كدەنلئاوا |
 وبا نانلوا بصن یسیلاو ھیقب رفا ندتفرط نیدحوم

 یتلودصغح ی «هلبا لالفتسا نالعا دحاولادبع دج |
 ؛بولوایلود سنوت سلاخ تلودوب ۰. ردشعا سسا#

 ی «نکیا رکم ههدقم هدعبو ناوربق لوا ندنوب |
 یا :ردشعا دانا تضعناب خش
 هدرلفرطوا راس و هدسنوت لوا ندنتلود صفح |
 كرهدبا لالقتسا نالعا |یاو ةالو مخاط رب هلناعفد |

 چه درلنوب «هدهسیدراشعا لیکشت راتلود هج ریا
 شمهمهدىا دادتما ردق كحهک هنندافحاو دالوا یر |

 ین .ردقوي لحم هنبرکد هدهصالخ وب «ندنغيدلوأ |

 تو نرم یو نیطبام هللاعفد ید هدننامز سفح

 «هدهسراشعا الیتسا یسنوت اقوم یراتموکح برغم

 .ردرلشمامهلوا ردتقم هلاصبتسا ینتتلود صفح ی |

 كن و تنس یلارق هسنارف هدننامز صفح یب كلذک |

 « هلم وه هسنوت یسودرا تیلص لها ر هدنندابق تا

 وط هلابو .هدهسراشعا هرصاحم یربش تقو یلیخ
 یند یلارق هسنارفو ؛شلوا كاله یرثکا .بولی"
 تعحا م هنسهدام « صفح 7 .ردشعا تافو هداروا 0

 [ هيرو |
 نادناخ صفح ی هدنطساوا یرجه نرق یعتوا

 ءا راتفلاخ نالوب عوقو عطقنيال هدننيب یدارفا نطل |

 ن و ث ۱۷۰

 دشر یردارب نالوا یسهدر دس تار یالوم هدر

 نیدلاربخ سوربراب روبشم نانلوب یسلاو ربا رج

 «بولآ یتسیدنک اشاپ نیدلاریخ .هلکعیا اجلا هباشاپ
 ناطا ا قوناف نانو لا هلاکت تفو وا
 كلارا شم هاشداب «هدنکیدریتک هنر وضح نیایلس

 نیدلاربخ هبلاراشم هللا اغود لکم «هنبرزوا یا

 هدنکرا ۸۳٩ تولوا نرم هه سست وت اا

 نسح یالوم .هدهسیا شّعا عف یسنوت هل ثلوپس
 «هلکعیا اجلا هتنیک لراش روبشم یرادمکح ایناپسا
 یش راق ۵ هام تاح ونف یهداش رفآ ید تنیک لراش

 راس «ندنغیدنلو هدقمارآ هلبسور «نوجا قم روط

 قوس اغنودرپ سج «یافتالاب هل اابو هب راتلود ايو روآ

 هنتخ یتسح یالوم اتروصو «طبن یسنو كردیا
 .یدیشلیا الیتسا سەم عقاوم كسنوت «كرەدىا هداعا

 قنطلس «هلبا مایق دجا یلغوا كنبح یالوم ًابقاعتم
 «مرکص ندکدکچ ليم هنبرازوک كنیردپو ؛شا طب
 یلاوحا كسنوت .كرهدا درط هنایلچس یتسیدنک

 رللویناپسا مالسا لهاو «شلوا قیشیراق همراق هنب
 تلود فرط هیت دعوا نیل نو ز هدنلظ تح

 اشاپ ىلع چاق روبشم نانلوب یسیلاو ریارج ندهیلع
 انا ‹ڭڵرەدىا قوس اغودو اک هدنخ رات ۹۷۸

 ندرللویاپسا هنن دجا «هدهسيا شع ١ ىسنوت

 ندقرط یلاها یسیدنک ردق هنرهو ؟؛شعا دادتسا

 دڅ یردارب ندا سولح «هدهسیا ۳ طاقسا

 لها راو .بولوا هدنیکح تع كرللویناپسا ید
 «ندن رلکدتیا زیوج یناراقحو ملاظم عاونا هدنقحالسا

 زوج یماود كلاوحاوب ىنا ناخ اس ناطلس

 یسهدناموق كناشاب نانس روبشم فک ۳۹ «قرهبمروم

 قوسو زیبجت رکتسع یلتیلکو اغنود رب لمکم هدنتلآ
 لتدش قوج رب هلرللوناسا هبلاراشم یاشاب « هل
 كسنوت «هدنخ را ۹۸۱ «هرکص ندرلهراحم یلناقو

 ی قاک رادو ؛نشلوا ف8 5
 « هلا نیمأت یسەظفاحمو هرادا لوصاو «هماقا یرکسع

 هماظن ییدتیا عضو كناشاب نانس .یدا شلیا تدوع

 السا ناوند کا ندنتاطبام یر ًاقیفوت

 نانلوا بصن ندیلاع باب فرط «بودیا لکشت سلجم
 قاوید .یدبا روبج ههراشتسا هلاوید وب یلاو

 رب هلیناونع (ییاط) ندنراچا ناطبانض ندیا بیکرت
 قوف شاو شاوي راس روب «بودیا باتا سر



 نو ت

 للن وب رابلاو «هلکا لصاح رادتقاو ذوق رب هداعلا
 سکرک هنس شب نوا ندعتفو ؛شلاق نوبز هدنلا

 «بولاق هدنلاح لیکو رب یعسر ندنلود فرط رلبلاو
 .ىديشملاق هدنلا كرایاط نوتبسب تكلم "هرادا

 تحار ید یرایاط نالوا یرلبختمم یدنک رلیرجکی

 قوب یرانلوا هلیرادوسعوم لحا ندرلنوب «بویغارب
 یافبا ؛نوچا قلتروق ندهکلهمو یرلطعبو ؛ردیبک
 .یدراربلک هتداعس رد ندزاجح «كرهدبا هلیس و ینیرشمح

 (ییاط یسوم)و (ییاط میهاربا) یرلفورعم هلا ران وہ
 تفلاحم ید هدنسهرا یرلهقرف یره هدعب .رد

 ؛بولآ یاونع(ییاط) سر كنهقرف ره «هلکشود
 «هدهسراشمالشاب هکم هم هديا قاغتا هلهحو رب هدنرانب

 ناثع ندبا زارحا یماقم قلییاط هدنخ را ۷

 قفوم هغلآ ینکوا كلداسفو هنتف « هلا عفد یرارمشا كب
 «بولائوچ ,ءرانک ناصروق كسن وت هدننامزو ؛شلوا

 ینیدنرآ تیروممو هافر ؛هلکعا رثکت مانغ لاوما
 لوبق یخد یالسا نرحاهم نانلوا درط ندسلدا «یک

 ندنوب .یدیشم ریدپاب راهبصق هجیربآ هنیرایدنک «هلا
 ؛بولوا رلمدآ ردتقم یغوچ ید كرابباط نلک هرکص
 .ردراشعا تمدخ هنتیروممو هرادا نسح بسن وت

 هلبراتسا ؛رلیاط یکهرکص ندکب ناثع هیلاراشم
 : ردریز هجورپ یراباختا ران

 ۱۰۷ ییاط نامع
 ۷۱۰۹۹ ییاط فس و

 ۱۰:۷ هتسوا دايه

 9 هجاوخ دجحا

 1۰0¥ ٠ یاط داو
 ۱۰۴۳ ییاط ییطصم رال

 ۷۱۰۷۵ ز وک هرق نطصم

 ۱۰۷۷ یاط دم لیغوا یجاح

 ۰۸1 هجاوخ نابعش
 1۰۸۳ یاط دمت یلاشذنم

 ۱۰۸: ییاط ىلع زال
 ۰A4 لج یام

 ۱۰۸۸ هراشیب د

 ۱۸۸ اینا لج مام
 1۰۸۸ دحا نوزوا

 ۱۰۸۸ سیر دی عاید

 هدنخ را ۱۰۸۸ ۰یک ینیدلشالک آ ندلودج وبشا
 ندا بیکر یاود هدوب توتشد رباط ددعتم

 ندنرفبج كناودو هنقافتا مدع كن ساسور یرچب
 یندهدنجما كرلیاط نانلوا باختاو هنغیدلوا شمقیچ
 .رودنا تلالد هنغردغ و مدآ رب ردنقمو لها

 ۲۰۰ لیوان ۱۷۰۹

 لا رنو «همټاک هتاوذ ندبا كليلاو هدسنوت
 ام ینلخ كنو هلا كب ناضمر یلریارح یراروبشم
 یب هدننافو تکی ناضمر .ردیدافحاو دالواو اشاب

 د دارم نالوا هدنکح یدرکاش هدنخرات ۱۰ ۸

 سوا «هدهسیا شلوا بصن یلاو هلیسهبنر ترازو
 صن اشاب دمج هللادبع وا یلغوا هلیتفو عوقو
 و هشیاساو نما "هداعا هدسن و تاذ و «قرهنلوا

 ر كنکلع دودج دابنکست كللاف اط

 ندفرطره «هلمازتلا ید فراعمو مولع «یک ینیدلوا
 ` ندنلود فرطو ؛شلوا عج هنناب ارعشو ابدا

 دلود ضعب راس «یک یغیدنلوا فیطلت هلرائاسحاو

 ماوح قوج ر .یدیا شلوا لثئاب هنااده ید

 د هنسسات تاربخ واسو هناخهتسخو سرادمو

 تکلع "هرادا دهنخراا ۱۰۷۲ .ردشلوا قفوم

 لوس یلبلاو ؛افعتسالا هدروکذم خرات بو دیا

 هراقاجنس ینلغوا یکیا رکیدو «كرت هلاشاپ دارم یلغوا
 تاذر ردمو ردتقم یخدو .یدشلبا بصن یقرصتم

 .هنیک هلا كب نابعش نانلو ییاط هدننامز «بولوا
 یاشتنم هنیرب كرهدبا ل ینو «ندنکیدم

 «بوبتا لوبق نو رایرچکب «هددسا شا بصن یک

 ینعب هدعب و ؛راشعا باشتا ىب ىلع زال [بقاعتم

 رب فورعم هلیعسا (نیساللا ةعقو) هدنخرات ۵
 یغانوق كنبلاو هبغاب هشلاط .بودبا روهظ داسف

 «بولک ن دنقح كرلن و اشاب دارم ؛هدهس شما قارحا

 هد۱۰۸ ۲ «هرکصندقدلوا قفوم هشیاساو نما *هداعا

 یرلع هلرلکب یلعو دم یلغوا یکیا «بودیا تافو
 ةالتخا قوج رب هدنقح تئارو هد كب دمع

 -یموم هد ۱۰۹۲ «هرکص ندقدلو عوقو راهراح و

 ًابقاعتم «هدهسبا شا ررقت هدکلیلاو كب ىلع ندمملا
 كب نابعش یسیاط ریارح ؛بولو عوقو یالتخا هن
 0 یر 0 قوب ندجا كرهدیا هلخادم ۳

 بصن یتسیرب رکید هلبعما فیرشلا میهاربا هدعبو
 کا ماود داسفو هنتف تقو یلبخ ر هلکعا

 ۱۱۷ ك نیسح لغوا كکی ىلع تیابن .هرکص
 هرادنقا عقوم ا قییشا میها ربا هدنخ را

 بو وقهننروص یرا Lg كرهک

 9 تا تراما یارحا هدسنوت اذهانمو ىلا
 دا تراما ندهلالس وبشا .ردشلوا ینالعا دح
 : ردریزهحو رب یرابصن جرات هلیسیماسا كناوذ



 ۱۷۰۷ ن و ت
 ۱۱۷ لع نب اشابب نیسح
 ۱۱۹۹ نبسح نی اشاب دمت
 ۱۱۷ نيسح نب اشاپ ىلع

 ۱۱۹۹ اشاپ هدوح
 ۱۳۹ اشاب ناثع
 ۱۳۳۰ اشاپ دو

 ۱۳۳۹ اشاپ نیسح
 111 اشاپ غطصم
 ۱۳۰۳ اشاب دجا لوا ریشم

 ۱۳۳۷" اشاب دمج یناث ریشم
 +٩۲۳۷ اشاب قداص دمت ثلاث ریشم

 ۱۳۹۹ ىلع یدیس رضاح لاو

 مکح كرایرچکب هرکص ندنکلیلاو كناشاپ نیسح
 رباط ییدتبا باخت ا كنرلناود .بولاق یدوشو

 هدقعشیراق هرلشیا قاط رب یک یفناظو یتاما ربش قجآ

 هنپ یرارادتفاو ذوفن یسا رنو «ندنرلقدلوا
 هدوج تیا ؛بودیا مایق هناعفد نوحا قلا هنن رللا

 تمواقمو وغل نوتبسب ینغاجوا یرچ+ كسنوت اشاپ
 هدوج هیلاراشم ,ردشللا لتق یدارفاو اسّور ندیا
 دجا لوا ریشم یرلناباش هر کد هدایز لا هرکص نداشاپ

 یطباور نالوا یشراق هنس هعوبتم تلود هک« رداشاپ
EEیتابسانم ید هلیلود هسنارف ؛یک ییدنیا  

 اپوروآ «بودیا تحابس رب هسراپو ؛شمربترآ
 مخاط رب هدنند وع «هرکص ندکدروک ییعیادب كسدم

 لاو ..دسسا عنم یراساو عضو نیناوقو تاماظن

 تاهطمو نیناوق ضعب خد اشاپ قداص دج قیاس
 یتیعبات طیاور نالوا ههیلع تلودو «عصو هدیدح
 یتکوا كنهبینحا تالخادم «هدهسیا شما یعس هدیأت

 ندتنارو قح هدنلئاوا كنهلالن وي 2ا

 تاعزانم شلو عوقو هدنس نادناخ دارفا ییالوط

 .زرویمروک تحاح هنلبصش كنافالتخاو

 نردنو هحالآو ( ۲086۲65 )
 غروبعل كنهفیجلب ۳ *رعب وا

 هبصق رب هدنلاعش هرتمولیک ۱۸ كن (هژیل) و هدنشلایا
 ندعم یلکیلچ ؛یلو ریمد «یسلاها ۰ «بولوا

 یکسا .ردراو یراهشراف زو ی را هناخارد «یبوص

 راو ییمها یلیخ هدشنامز رلیلامور بولوا هبصق رپ
 .یدبآ

 ندهنا رو ما وقا ( 10118 8010565) | ۰ ۰۰ *

 فی تب ا كومب ۱ ا
 (یسکی) یرارپ لصا «بونلوب نک اس هدنسیقرش
 دم رح هلبلوک لاقیابو هدنسهبقرمش تهج كنغامرړپا

 ن و ٿ

 هسهبقرش لحاوس ڭكنارېبس «هدهسیا ماش را یلاش

 «قرهلوا قیشیراق هلا هیناروت ماوقا راس یخد ردق
 e یراص یرلکنر .راروینلوب قینغاط
 ایس ران یک یغیدلوا كنهیارو ماوقا هللا

 ور كرءروا وکروا ییا یترلچاص «بولوا
 نيغبص سونأم عونرب روناوا ريبعت (نر)
 یرلباوثا .بوروتوا هدراریداچ لوم ندنسیرد

 .ردلوجم ندنتسو كناويح وب ید یرلناشورفمو

 نییزت یرلتسوا هلراتیرش ندیردو رلقجوب عاونا
 هلقوا .بولوا یرلک اما هوآ .ردرلتداع ید كتا

 یرلترابم هد هند تایبعل راسو هدهمروا ناشن

 كراسورو «رروس قوچ ید یصقر .ردهداز

 شوخرس بوجا ییهقنوو یرلکدرووک هنرایدنک

 هدیراضعب ؛بولوا تسربتب یسیرثکآ  .رارولوا
 لاعش كنيچ یرلناسل .ردرلشعا لوبق ینلنایتسرخ
 هدنقرش یابتنم كنایربیسو وجام نیلنلیوس هدنسیقرش
 ثنهبناروت هنسلا ربارب هلبراناسل تومال نانلوا ملكت

 هرز وب هک« رويدا لیکتشت یتسصوصخم هرمز رب
 وجئام .ردهدنسهرا یسهمز لوغم هلیسهمز ر
 قاساووع و بدللع یسنالوا یابیاوب شا تا
 هقشب هدلمو یداو ره «بولاق هدنسعسط لاح

 .ردهدکعلیوس ولرد

 بس هلعسا و (اungousk2) | =۰ هم « |

 هنغامربا (یسکی)هدنرلطسو كنا ] 2 *
 « ریز » و « یطسو» ««الاب» «بولوا رب چوا عبا

 كنلوك لاقباب الاب ةقزوغنوت .رونلوا قیرفت هلبراتفص
 تاسیراربن ےلیا هلا هراغنآ نالوا هدنمکح یغابآ
 رب اهدو «نایرح یرعوط هرع لصعتاب ندنعاقجا
 كلهرتمولیک ۱۷۵۰ ًایرقت هلبا ذخا رلیاچ مناط
 بس , رولیکود هغامرا روکذم هرکص ندنارح

 کە دنلامش یسهبصق (كثسنریک ) یطسو هقزوفنوت
 ایرقن «قرهقا یرعوط هبرع هنب «هلناعبت ندرلغاط
 1 «هرکص ندنایرح كلهرتم ولبک ۰

 هقزوغنوت س .رولوا بصنم هغامریا هدیلاعش ضرع
 لاقناب هدنتلایا قچوقربا «بولوا یوبب ا كنچوا ریز

 یرعوط هیبرع لاعث هدعبو هلامش «هلناعبت ندنرلغاط
 كرهدبا ذخا رلیاچ غاطرب ندلوصو خاصو «نایرح

 «هرکص ندکدتیا عطق هفاسم كلهرتمولبک ۰

 .رولکودهنغامریا یسکی هدنن رق یسهبصق (قسنوروت) |



 ۱۷۰۸ نو ت

 (Archipel Tonga سهعفگ ب۰ ۰

 9 EN ا ۱ 0

 رهطآ مخاط رب ندنربا:رح ریبک طبحم رح (08 5

 ۱۷۹ و فوج شرع ۲۲۲ لا ۱۷ تولوا

 ( یعف ) قرهلوا هدنرلهرآ بغ لوط ۱۸۷ هللا
 .راردعقاو هدنسقرش بونح كنسهعع# ریارح

  هفن وت یرلکوب كا .بولوا هطآ كجوک ردق زو

 كنسهلج .رد راهطا ( وناواو) و هقومان «یایاه وات
 ؛بولوا هرتمولیک عیرم ۲۵۰۰ یبهیعطس ةحاسم

 «بولوا قاصص یرلاوه .ردراو یسلاها ۰
 هیهلشاب .ردرادلوصحم و تنم كب یرایضارا

 ككا هلیزوح ناتسدنه نلند هقوق یرللوصح

 رب نانوط یرب كکا یسویمو نانلوا رببعت یباغآ
 لادنص .ردهرباسو یشماق رکش هللا سومو جاغآ عون

 كب رل نیجرکوک هلراناغاباب .ردقوچ ید یراحاخآ
 .راقیچ ید قیلاب یلتیلک هدنرلاحاس بولوا قوچ
 رقاب یرلایس «بولوا بونم هنسنح ییالم یلاها
 یرپا یرلندیو بسانتم یرلاضعا «هدهسیا هدنکنر

 .ردراو یرادادعتساو لیم هعیانصو هشیا .ردیلتوقو
 هاا رادار رب ل ل هطآ ره
 (ناعسای) ندو رع ریهاشم هد ۱۱۲ را رحو .رد

 هد ۱۷۷۲ «هرکص ندقدنلوا فشک ندنفرط

 ؛كرهدبا ترایز یریارج و (قوق) نادوبق روبشم
 هرو ءا هلوسقت سخا یاد روک ناینف طا لاا

 رارنویسیم ضعب .یدشمریو ینمان « یرلهطا ابحا»
 ؛راشع اناتستورپ یتغاطرب كنيلاها «بودیک هرهطآو

 یرح فقوم رب هدنرب كراهطاو ابالآ هد ۱۸۷و

 .ردشلیا داخ

 ناببلا فن آ ی بز ست
 لا كنسهعقج ربارح هغنوت ] ۰

 ندنفرط (ناعسات) لوا لا .بولوا ینوکسم لاو کوبب
 ۱۰۰ یسرتاد طيح .یدبشقلوا هبست (مادرتسمآ )

 ۔ارا .ردراو یسلاها ۱۸۰۰۰ «بولوا هرتمولیک

 یر دم تارشح «هدهسیا تدنم هداعلا قوف یسیض

 کرم رب هدهطآون یرارنویسم زیلکنا .ردقوچ كب
 .ردرلشعدیا

 هدنفلنااخدنقوخ یغلم (۲0۵16۵۱) ) „
 «بولواهبصقرب هدنرانک كن وحس و نا

 ۵۰۰و ندرلناخ قوچ كب هدهبصقوب ناخ زیکنچ

 ن و ت

 توقا .یدبشتا دقع رببک سلجم رب بکم ندیچلبا
 شفلو یسأآر طقسم كناوذ ضعب ندامح ریهاشم یوج

 .رودبا نایب یتغیدلوا
afkهننک نوت دوخا ( ۸  

 N ۱ نیکنون

 رب كنيئبج دنه Annam( 500۱6۵۱۲۱۵۵۸۱) یلایش

  لاعش یاپنم كنهروکذم هعطق «بولوا یسهطخ

 ۱۸ قرهلوا هدنلاعش كنسهطخ (مانآ )و هدنسقرش

 لوط ۱۰۰ لا ۱۰۱ و لاش شرع ۲:۲ هللا

 ًاقرىش «هلیناود نيج لاش .ردعقاو هدنراهرآ نر

 -وق) ًابونج «هلرفروک نیکنوت عبات هنیزیکد نيچ
 دودح هلا مایسو اینامریب ید ابر ۰ هلبسهطخ (نیشاش
 Ie یسهیعطش هات داو

 | یسلاها ۱۰۰۰۰۰۰۰ ًابرقت .بولوا هرتمولیک
 كرنوب «بوئلوب رلهطا قوچرب هدنلحاوس .ردراو

 ۱ بم هکر الا (نوتتی) یرظوی
 | قلغاط یرلتهح یبرعو قرش لاعش صوص اىلعو

 (نانو) كنيچ هدنسهرآ كرلغاطوب «بولوا عفن رو
 « قامربا لیررق » ینعب (غناک غنوت) نلک ندنسهطخ

 ۱ .رودبا لیکشت هیلاد رب عساو هدنبصنم «قرهقآ

 . «یاچ هرق» ینصب (4 غنوس) ندغاص قامریا و
 ۲ ذخا یرابنا قاطرب رکیدو یرلباچ (غنوس) ندلوصو
 یراقامرباكچ وک شعب رولیکو دهزیکد ندیغوط .ردیا

| 

 .ردفوج یخد یراقلقاطبو یرللوک .ردراو ید
 روغغاو «ردمالغاص ۰ «هدهسیا قاصص زارب یساوه

 «بولوا یلتوق كب ینانابنو تبنم یغاربوط .راغاب قیص
 لر لهویمو هزبس هلا هعونتم تابوبح ینالوصحم هحلشاب
 ؛بولوا جرب یلوصحم ىر كا .ردنرابع ندنعاون
 . ؛نارفص «قوماپ .رولوا لصاح یعو قوچرب كنوب
 وصح هجلشاب یخد روو یشماق رکش ؛یاچ ؛دیوچ
 ۱ یسایو لوک رب یزریق رونلوا ریبعت (وتان) .ردندنتال

۱ 

۱ 
1 

 .ردراو ید یفعضو یراحاعآ لمعتسم هدقلیحایو راسو |

 قوسچ كب یراجاغآ توط .ردقوچ یخد یرلغاب
 « هدیام یسهیلها تاناوبح .راقیح كسا یتیلک «بولوا

 ترابع ندرویط عاوناو زوموط «یک «تآ «ریغیص
 . «نادکرک «لبف ید ندهیشحو تاناویح ؛بولوا

 -یلعو ؛رونلو هرزوا ترثک نوی” .كيک «نالبق

 .  .رارازو یتاعورزم بوزرکهلایروسرلن ویم صوصخا
 1 «شموک «نونلآ هدراغاط .ردقوچ كب ید یران الب



 نو ث

 راسو قیلاب وروق هللا رپ «بولوا كیا یاجارشا
 :اردیا لکت ین هنلشاد ترا یک ینالوصح

 بولوا ندنسنح یسلاها نج دنه یاس یا
 ۳ یرلهیسنح تبباشمو تدسانم یخد هلرایلنیچ

 وا رسا لئام هینوتیز یرلکن رو قیصاب یرلنورب
 یرلبهذم .ردیرلتداع قمتازوا یراقانریط و جاص بول
 (ادو) «بولوا بک ندنبهاذم دنه هللا نیچ ید |

 (وچوال)و هسویجوقنوق «هدلاح یرلقدلوا عبات هند

 كيب یللا زوب رارنویسیم .ردراو یراداقتعا ید هب
 .ردرلشمربدتبا لوبق یبهذم كيلوتق هیلاها ردق
 هدهسیارلمدآ سنومو دعتسم «یذ هلتباغ ردق هن ره

 هدنصوصخ سومان بولوا یرللیم ههایحو بذک
 تهافسو هب هعنلک او قوذ .راردزستالابم هداز یخد

 هرزوا تیرثکا «بولوا یرللیم ید هشرتسوکو
 .ردقتشم ندنناسل نج یرلناسل .ردرامدا فر ٩

 ندقوماپو ندکیا بولوا یرلپا هڅدلوا عیانص

 .روللوا لاعا هراسو دغاک ھه ےک هلیا تاجوسنم

 2 ٩5۱۸ ندنخرات ۲ كدالم تكلف

 لالقتسا بسک هدروکذم حمیرا .بولوا عبات هنتلود
 شک هنتیعبات تک كني ندیکی هد۱ ۱56و یک
 لالقتسا دادرتسا رارکت هرکص هنس ۱ یدهسا

 طبض ندنفرط قلود مانآ هد ۱۷۸۸ .یدیشعا

 «هدهسیاشسک هنلاح هزاتع تموکح عونرب «قرهنلوا

 رب .یدیشمام هلروق ندنساعدا تیک اح لرایلنیچ هنی
 رلناصروق ی هدقام ریالی رق قلودزسنارف لوا هنسجاق

 هلا یلاها تدم یلیخ رب كرهدبا ذاخنا هلیسو یتیقعت
 .ردشلآ هنسهاج تح هرکص نده راح هلیتلود نیچو

 رب رب هدنرب ره «بولوا مسقنم هتلایا ۱۳ نیکنوت

 یرلریشدلویب لا" .رونلو شنفم سارق رب ا
 (نید مان) هلا (یوناح) ناک هدنرللوق قامریا لیوق
 رکیدو كی را لی تو .رد ( غنوئوچ یاه)و

 رک قجحمآ .ردراو یسلاها كي رشللا كنس

 .ردیسهبصق (غنین قار) هلرکید مانو (وشک) یسهرادا
 ۔ایس ریهاشم هسنارف (30۵۲6۵0۱) | 2

 هدسراب هد ۳ 09 ۱

 رثکا كناپوروآ .ردشعا تافو هد۱ ۱۱۷و «شمتوط _

 یصم بروس «یوطانآ ؛هرکص ندکدررک یرلفرط
 ؛بودنا تحایس ځد هدنهو ناربا «سنو «رجا رح

۱۷۰4 

 | ییرب .ردیلترک یرلندعم یالقو ریمد «,نوشروق

 ی و ت

 همانتحابس جاقرب .ردشعا تافو هدنن رق زب رب هدنند وع

 .ردشم زاب

 یرافو » كنهسنارف (10۲02)] ۰ ۰

 لا هک ون وا هارو ۱ دو و
 ۸۰ ؛بولوا هبصق رب یرکم اضق هدنسبونج
 .ردراو یسهرظنم لزوکو ینایل.هدلوک .یسیلاها

 رب هدنب رق (سینت)و هدنسبیغ بونج بوت
 كياوئا یرلقدیاب كنسلاها «بولوا هریرح كچوک
 .رودباناب یوج توقای یتغیدلوا روہشم هلیکللزوک

(Tonneins) ۱ 4 ۳عم تول كنهسنارف  

Eاتم تنهو راز هلن تا توت  
 بونح هرتمولیک ۱۸ كن (هدنامرام) قرهلوا هدننیع

 ۸۰۰5 ؛بولوا هبصق رب یرکم هیحا هدنسیقرش
 بارش «ینقوم لو ریمد «یسیربوک هععارب .یسلاها

 .ردراو یراهقیریاف نوتوت ها رکسم راسو
 كن سهطخ هجلاغ هداینايسا ( 10۷ ) ۱

 یامریا (ونیم) «هدنتلایا (هردوتنو)

 هدنسغ بونح هرتمولیک ٩۰ كن(هسنروا)و هد رق

 یزبهرفسو یسیلاها ٩۰۰۰ .بولوا هبصقرب مکعتسم
 .ردراو یرلهناغابد هاب راهقبرباف هقباشو

(tweed)هک درب رب هدهرتلکنا  

 بونح « هلاع هدننونح كنابج وقسا ۳

 ییایچوقسا هدهفاسم یلیخرب ؛قرهقآ یرعوط هقرش
 .رولم ود هنب زیکد لاعش ؛هرکص ندقدربآ ندهرتلکنا

 .ردهدنل وط هرتمولیک ۰ یسارح

(Teres) ۰۳ هم سراب  

 ا
 نرق یعتلا نوا .ردعقاو هدننی لحاس كنيرپ

 سیسأت هدنلحم یسهقیرباف هلغوط یکسا رب هدیدالیم
 ندنفرط رللارق ایرثکا یرب ندتقو واو ؛شلوا
 ندیا روهظ هد ۱۸۷۱ تیابن «قرهنلوا ذاخما نکسم

 یسهحاب مویلا .ردشكوا قارحا هدننایصع (نوموق)
 .ردشوا داخا هاب یوع «بولوا نم كب

(Twickenham ۰ 5کلی |  

 و 9 | ماهنکیو
 بونج هرتمولیک ۱۵ كنهردنولو هدنرزوا یرپن
 قوچربو یسلاها ۱۰ ۰۰ ؛بولوا هرقرپ هدنس یع
 . ردراو یرلهیقیص

۵ ۰ 



 ۷ ه ت

 «هدنتلابا ویناه كنهقيچلب (1۳۵:۲) | نوت
 0 اف )و هدنرتوا فر هرفاس

 «بولوا هبصق رب هدنس رع بونح هرتمولیک ۱ ۵ كن
 یتالومم هرلاسو هللاف هللا هخوجو یسلاها ۰

 .ردراو

 لام رحو تلکیسا ۷۵

 و ۳ 1 ۳ 7 ون
 - وج «هروک هتاور .یدرو وا معز یغوا كصرا

 مدآ رب شا عضو رلنبیاو تاماظن ضعب هرانام

 .یدیشلربک هنسهرص هبلآ بولوا

 دتع هصتیو رجا رحب كیرعلاةررح | ا
 فصن كرا هدنسیغ لحاس نالوا 2

 قرش ؛بولوا هووآ رب نوزواو راط هدنع هلیسونح

 یعاریوطو دودسم هلبلابح نمو زاجح یتبح یلاعش

 قا هلتیاغ یساوه «ندنغیدلوا قلموقو وروق

 رب ندنرلغاط نم ردق هئره .ردهحو هدراریرثکاو

 كنهمابن یسهلج نامه .هددسروبقآ رارب قوچ

 - روط نفعتم مخاط رب ؛بووروق هدنرلموق نیغزمق

 تاقرب ییاوه لاح و هک.راردا لیکشت راوص نوغ
 هدایز ندیللا ترارح هحرد هدهماب .ردبا لالخا اهد

 هدیده جاپل «هدغنق هدح اذه عم . زاقبج ردق هب

 نعو زاجح بولوا یسهلکساو هبصق جاقرب یک اخو
 روبج هتراج یارحا ندراهلکسا و .یسلاها

 رارب هلیساوه تماخوو یلرارح همای «ندنرلقدلوا

 نوجا تالیصقت هدایز ] .ردروممو نوکسم یبخ
 هن رهدام « نی » و « زاعح » و « برعلاةربرح »

 ۳ هل روس تعحام

 مما (د بل سفیر
 جرات ۶۱۱ :بولوا ندبیع یا

 قوج كب .ردشعا تافو و هد رصم هدنسب رجه

 هدننافو كنلغوا كچوک رب «بولوا یسهقیقر راعشا

 تیب کیا وش .ردروبشم یسهیم یفیدلوا شلتوس
 : رددوا

 هبر رواجو یادعا ترواج
 یراوجو هراوج نیب ناتش
 قرفم بیش هاشح الا بہلتو

 رانلا كلت ظارش عاعشلا اذه

 نوا ( یلع مش نب یلع دج مش )
 اع ا ll | یو

 عماج یتاحالطصا كنونفو مولع هفاک «بولوا ندنس

 | ی ت ۱۷۰

 هدنزرط یدیولفیسن آ ترم هلیبنرت اجه قورحو
 بانك رب لمم هلیناونع «نونفلا تاحالطصا یناشک»
 ۱ ۱۱۶۸ «هرزوا یفیدلشالک ۲ ندنسهمدقم ؛قرزاب

 - الع زملکنا رثا تیفیذ و .ردشلنا لاکا هدنخرات

 ۱ هدنسیدالیم را ۱۸۱۲ هلبتمه كتاوذ ضعب ندنس

 | ۱۹۱۶ «قرهشوا عبط هدنربش هتکلک كناتسدنه

 ۲ .ردشعا لیکشت دلح رب بک ندهغیص لوس

pe0) é1اéhuan)اج هقیسکم  | 

 | عقاو هدیونح ندنسهقفتم ریه
 ۲۹۰ كنپربش(هقاسق وا)و هدنت,روهج (هقاسقآوا)
 ۱ ؛بولوا هلکساو هبصقرب هدنسبقش بونح هرتمولیک

 لرفروک نالوا یمان ناک هدنلحاس ریبک طیح رح
 ا موف رب قوا كيوق وب .ردعقاو هدنجا یبوقرب

 | و = .ردیلهکلبت هدنقح نافس «بولوا دودسم

 هدنبونح كنس هقفتم ریهاچب هقیسکم یرفروک كيتنآ

1 

 ار

 ۱ «بولوا یوق رب شینکو قیچآ هدریبک طبسح رصو

 يوق (زورقارو) یهدنچما یرفروک هقیسکم هلکن و

  خذربرب فورعم هلبسا (یخزرب كيتن آوب) هدنسهرآ
 ۲ «بولوا هرتم ولبک ۱۱7 ییعسو هک, رودىا لکشت

 1 قاهرارب ؛هدهسیا عساو اهد قوح ندنحزر (هماناب)

 ۰ ندبسالطآ طیح رح ندارو هل رفح لخزر و و

 ۱ .ردشلوا روصت یداشک قیرط رب هریک طبح رح

 ر - ورتسوا ۳۰

 بدلوا یریخا كشنرارادمح بوع 5

 ۰ .هشرزوآ یتافو كنالبوت .هدنخرا ۵ ۵۲ كدالیم

 . (ارکوث) ندنفرط سسرال هد ۵ ۵۲ و ؛شفلوا باختا

 .ردشعا تاقو ا «بولوا بولغم هد

 | کءدنغاجس ناخوراص (1۳1۵۱:۳0) ۱ 5

 . یسهعدق لاها

 ۔اوح «بولوا ندرلندبا لوبق لوا كا ضلنابتسرخ

 0 .ردراو ییوتکم رب هرلنو كسولواپ ندنور
NSاورا ارابشا تسک هدننامز هوما ل  

 ۱ «بولوا ندهبارصن یابطا ندا

 ۲ هدتتابط تمدخ كغسو ن جاجح تدم لوط

 ۲ یعیدل وا رابتخا كب «هدنراخ رات V۰ و نوا

 . هدنقح هحص انفح .ردشعا تاقو هدطسا و «هدلاح

  «شانک ».ردروبشم یسهنایطح خاصن و لاوقا قوچرب

 . قدو هئين تروص كنهودا هلیاتک رب ویب هلیناونع

 هم مهم

 .یدیا دودعم ندنسهعدق هطخ



 بت ی ث 3

 یخد هدنفح هب ودا ءاعساو یرتا رب هدنقح یسهاذاو

 .ردراو ىلا 1
 لوک » ینعب , (Thian-Chan) ن نا ۳ ۰ 1 ۰ 3

 هدنمسق ییرغ لاعش كنج «یغاط

 هقرش ندیرغ هدنسهرآ قرش ناتسکرت هللا هراننوچ
 ناتسناغفا .بولوا لابح "هلسلس رب وب رولوا دت

 دتع هبشنوب یدودح هیسورو نيچ هليا ًادب ندندودح
 هلهحو و .ردهدنمهح یدعبام كن(یغاط یرکت) نالوا

 ؛قرهبالشاب ندندودح هیسور یسهلسلس ناش نایت
 ندکدتبا قیرفت یراتلابا قرش ناتسکرت لبا هراخنوچ

 هناتسل وغم < هبا قش یخد یتتلایا (وص ناق) یرکص

 لا و بیرق ههرتمولبک ۱۰۰۰ یلوط .رینازوا ردق
 .هرآ هرتم ٩۰۰۰ هلا ۰۰۰ یراهورذ تل سکو

 یرلغاط رانی .ردروتسم هلا راق شیق زایو «ردهدنرل
 «ردیلاکرب (نافرون) یروبشم لا «بولوا قوچ كي

 نیلهعک .بولوا هدنتسوا كنهبصق نالوا یان هک
 رب اشام نایاش هنیراراوح نوتبو ههبصق و یراولق" ۱

 هللا لوک هدنرزوا كلابح *هلسلس و .روریو هرظنم
 هدنراتسوا هک «شعا راو رارب عساو قاط رب روت

 ناویحرب هلوک واو «رشود ولوا لاحرد رلشوق ناچوا
 وح بوتاب .هرزوا قمامقبچ اهدرب «هسلوا قحصا

 .ردق وح ید یرداشن شه رولوا

 ةطخ ایکو دابق كل نیلوطان ۲ (1۲206) | هنای ۱
 كدرلبم «بولوا مدق ربشرب هدنسهعدق ۱

 .یدیشلوا یر كنهروکذم * هطخ هدشوا نرق

 «بولوا هبصق كچوکر ب هایمان (یراصحاسیلک) مویلآ
 .ردعقاو هدنسشغ بونح هرتمولیک ٤ كنمدکی

 .ردیسآرر طقسم كيکح مان (سویولوآ یهای)
 یابسا ( 1:61 دوخ ۵۱ ۱ تس 9

 نیچ «بولوا هطج ر كو و
 0 تلود .رددودعم ندکلاععبات هنتوا

 ۷ هلا ۲۷ «بولوا عقاو هدنتهح یلونح برق
 9 قرش لوط ٩٩۰ هلا ۰ "و اش ضرص

 هلاتسدنه ًابونح «هلنیچ سفن ًاقرش .رولوا دن
 باعپ كناتسدنه ًابرغ لب راهطخ (لابن )و (ناتو)و_

 ناتسکرت ندنتهج یبغ لاعش .هبراهضخ ریعکو
 دودح هلناتسلوغم یخد ندنتهح قرش لاعش « هلا قرش
 عبر !ا ۸ E ةحاسم ا

 یسلاها 7 . ًاسرفت بو لوا هرتمولگ#

 .ردب ربش (هساهل) دوخاب (هسال) یرکم .ردراو

©“ 

 ب ی ت 1۱

 ابونج «بولوا یلحم عفترم كا كنایسآ تبیت
 هلیس هیظع «هلسلس (هالاه) ندنتهح یبرغ بونجو
 (هوکودنه) ید هدنبرغ یابتنم «یک یغیدلوا شلریآ

 ؛بولیریآ هلسلسرب كویب هليا (غاط نونلآ ) ندنلابج
 ناتسکرت قبب «قرهنازوا یرعوط هیلاعث قرش

 نایا)و غاط ناغچو (نیول نیوق)و ؛روریآ ندبقرش
 ندنغاط نونلآ یخد رلغاط هرصرب رکید هل رلعسا (هرق

 ندناتسل وغم یببت «قرهنازوا یرغوط هقرش «بولیریآ
 ندنهج جوا یسهطخ تبي هلهجو وب .رویدیا قیرق
 ترابع ندهووا رب عفترم تیاغ طاحت هللا هعفنرم لابح
 یرلکتا ضعب كنهروکذم لابح هدنجا «بولوا

 هسیا ندنتهح قرش .رویدیا بعشت ید یرللوقو
 رنازوا هنحا كنبج سش .بوالشاب هطاطحصا یضارا

 كنسهلسلس هاله .روبدیا لصحم رلغاط قوچ رب
 تكتس یک ینیدلوا هداز ندهرتم ۸۰۰۰ یعافنرا

 ۵۰۰۰ خد یرثکا كرلغاط ندا بعشت هدنجا

 ندهرتم 4۰۰۰ ید یرارب زودو ؛ردکسکو ندهرتم
 ندنسلوا طاح هلرلغاط كتب .ردلکد یغاشآ هدكب

 ؛بویمهلوب لوب قحهقآ یه راج هایم رثک | ؛ییالوط
 (رون) هدیلحم ناسل هک .روبدیا لیکشت رللوک قوچ رب
 یکه دنتهج قرشو بونح رکاب .رارونلوا داب هلیعسا

 ناتسدنه .بوقآ یرغوط هبیبونح قرش یرلوص
 و یرلعبنم كنیرابنا رثک ا كنيچ هللا ینیچ دنهو
 ینسیونح مسق كتبي یربن (روپناه ن) .ردهدهطخ
 یرغوط هونج «هرکص ندکدتیا قش هقرش ندبرع
 ید كنغامربا دنس .رولوا لخاد هناتسدنه «بونود

 هدنتهح قرش .ردهدنعق یر بونح كتبي یعبانم
 (یداواربا) نالوا یرارب لوس لا كنينيچ دنه ید

 ران دوب ها تجر تا (موق) ۵
 لوک ) غناکهچغنایو (قامریا یراص) وهغنآوه نالوا

 یسهطخ تبت لصاحلا .روینلون یرلعبتم ك (قامریا
 هنبربرب یرللوک كوبب كا .ردهدنمکح یسورذ كنايسآ
 هکی) نالوا طاح هارللوک كچوک قوچ رو طوبرم
 داغ «غنیلآ غنوغناپ هلرللوک (رومان هقاب)و (رومان
 وچ پو غنال ؛وچم غورا «وچ غنال «یرغن
 یرکنت «هتلپ ؛وج غنیراک «وچ توقیچ «هرغناد
 .ردهرباسو هقاج یولیب «وچ لوغناچ «روناقو «رون

 ید لآ «بولوا وروقو قوئوص هلتباغ یساوه

 یرلغاطو ءراغایراق قوچكي هدنراتومشبق نروس یآ



 ب ی ث
 هصبق كب یرازاب .ردروتسم هلراق هدنروص یاد
 كب ید هدرابب لوصو كليا .رک هلقلقاروق «بولوا

 قهچ قرشو بونج .رولوب عوقو رلهوطرف یلتدش
 للع ؛بولوا مالغاص یساوه .ردلدتعم اهد زارب

 یراریاب ضعبو یرلیداو کلا .ردقوی یسهبلوتسم

 . ردلکد تبنم الصا یرلهووا عفت «بولوا تبنم
 یعارز .بولوا نافشبلاچ كب یسلاها ردق ه ره

 تاجایتحا تالوصحم نشدتب .هدهسرارویدبا ارحا هلیقال

 .هویم هللا جرپ ینالوصحم هعیلشاپ .ردلکد یناک هبیلاها
 یا كب «بوشبت یخد غاب .ردنرابع ندنعاونا كرل
 لوغشم هلکمریدشبت تاناویح یلاها .رریو موزوا

 ریپ «غاب «تا یرلشیعت رادم هچلشاب .بولوا
 «بولوا هجخیاو قاشوم تیاغ یلیق كنیرلیجک .ردهرتاسو

 هنلاعا رللاش لوبقم كب نالوب تربش هلیمسا یلاش ریمشک
 د یرلهود .ردیلقورپوق یربا یرلنویوق .رویاراپ

 یالبق نوزوا یعوربوق یسهیشحو تاناوبح .ردقوج

 ؛لازع «كبک «یسوهآ كسم هللا هدنام یناس عون رب

 یراجحا تیق یذ راس هللا د مزو یرلرمرم هلرلندعم

 .رونلوبسقاروب ید هدنرثک | كنیرللوک .ردقوچ كي

 هدنام ینابب یرلکدتیا سبنأتو یرابک هدرلغاط عفترم
 .راریناللوق یک یناوبح كنسو كوب یرل

 رانا .بولوا بوسنم هنقرع لوغم یسلاها تب
 كنيدوب تبي «بولوا عبا هننید ادوب .راردبلهرهچ
 9 نان اقا ت ںاد ھال .ربهدنمخ یک

 .ردیساوشیپ كنيد وب یک یس (ایب) در لکلوتق (امال )
 مولع «بولوا قو كب یرلبهارو یرلرتسانم

 رلبهار .ردصوصخ هنابهر ه4شاط ید قراعمو

 یغمزاب بویوقوا هسک ره «بودیا ید كللعم
 E كي رلیما هدتیبت هیلع ءاتبو نارهت رکوا
 | كنیرازبقو «ردقوي یرلبصعت .بولوا رلمدا میاح هلتیاغ
 جاودزا دقع هللا هیمالسا لاها نانلو هدرراوح وا

 .رازانوا عنام ید هنیرللیآ لوبق یالسا نیدو هنیراتا
 یرلتعنص هقشب ندکمریدشبتب تاناوبحو ندتعارز
 هفلتخنداعمو ین تاجوسنم رتاسو لاش ندنلابق یک
 یرلنداقو كکرا .ودیلاعا ربع عاونا ندعم هلا

 ندتسوا نیشبقو باولا یراص او ینمربق ندکوب

 «بولوا یلاباال هدنصوصخ سومان .راریبک روک
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 هریو ندبقرمش ناتسکرت مالسا نید .ردیسیهذم |

 يکیاو ۷ یسیجترب بولوا هجری ۱

 | -روق «شموک ؛نوتلآ .ردنرابع ندهرناسو تآ یناس
 | راسو یزوط ایق .كينسرآ دروکوک «ربقاب نوش

 ,یدیا روبشم هلیکسم «بولوا یعولعم كمالسا نوبف |

 ب ی ث
 ادنرادنع یند یسلآ یراق رب هلرتشم كکرا جاق رب

 ,چدنه بولوا ندهیاجه هنسلا یرلناسل .ردزاجم

 ردنونظم یفیدلوا ینابسانم شعب هلبرلناسل نیچو
 ندهیاروت هنسلا یسضعب كنوبناسل ىامع

  لوصا «بولوا فورح صوصخ هنیرایدنک .ردرلشعا

 رب ندیکسا قرهنلوا ذوخأم ندنیچ یخد تعابط
 قلعتم هنیئاوق هللا هببهذم روماو هخمرات . ردیرلمولعم
 راناخجتک هدرارتسانمشعب «بولوا یرلباتک قوچرب
 [اسل ید كراقولاقو لوغم یناسل تب :ردراو یخد

 هدقوب جد هبمالسا لاها ضعب ؛بودیا دوش هتس

 .ردهدقلاغ وح رلناپسم هنوک ندنوکو

 ءاشآ و یراقوب «بولوا هدنتیعبات تحس كنبج تب

 درہ هک ؛ردشفلوا میسقن هلنابا یکیا هلیرلعما تبیت

 ْ رکسع نيچو «رویللوا نییعت ندنیکپ یسموع “لاو

 هیلحاد "هرادا .یدهسرودبا تماقا هدنرللحم ضعب

 اس ٩

 هرادا یدكنسهبناح ور یاسور .روینلوا مش

 | یضارا بودیا طبع هدنتروص (تبت) یوج توقاي
 وروآ .رو دنا فیرعت لزوک كب یلاوحا كنسلاهاو

 | هدهسیا شفلوا ارحا رلتحایس ضعب ندنفررط رلبلاب

 .ردلکد مولعم هایمان یرللحم رثكا موبلا

 gı (Tibère, Tiberius) دوخاب
 ارعا جوا هدنتلود امور یکسا لمس وب 2م

 هدق رش یسکیا رکیدو هدامور یسحرب .بولک روط

 - رد استر وس تموکح

 امور ( ورت سوبدوالق سوبرپیت ) یسیجر
 ۳7 ۶۲ دالیلالبق «بولوا یسیعنکیا كني راروطارپعا
 لثانهنایقفوم مناط رب هدابامرجو ؛شغوط هدنخر
 «هدهسیا شغلوا بصن هغلس ولسن وق هدندوع «بولوا

 | نیک نالوا یشراق هنبرللغوا كناببرغآو یهاج صرح
 وا «قرهنلوا ین هسودر ابقاعتم « هلبسح یدسح و

 ندنقرط سوتسغوآ هدعبو ؛شلاق هنس شب هدار
 ۱ ٤ «هلغلوا یدهعیوو یداماد كنون ؛قرهنلوا بلح

 | رادنیک هلتیاغ .ردشمک هنتخ امور هدنسیدالبم ځرات

 هنسهطآ (ابرباق) تیابنو ؛شقا میعتو لتق تاوذ

 



 ب ی ت
 .هدلاع ینیدلوا شلاط هتهافسو قود تۇل

 هطسا و (نامس) نالوا یتابح او یریزو نداروا

 | ید ندناه تبقاع .یدرریو یاوا مادعا هلیس
 شعا لتق هدیلو هدنتخرا ۲۱ یلعل وا كلاس و

 .ردشلیآ تافو هدنخرات ۳۷ یسیدنکو

 -روطاربعا قرش (نیطنطسق ربیت) یسیمنکیا بس
 | اب ۵۸ ۲ ندنسیدالیم جرات ۷۸° «بولوا ندرل

 | یخی ادتبا .ردشمروس مکح هدهبنیطنطسق كد ەنخ ر

 | داریعا «نکیا ندنناطبانم یرکسع صاخ ك (نتسو)
 قلوا یسهحوز كنو هایفوص یسهحوز كلروط

 ؛شمریدناق هکعدبا دهعیلو ینوب یروطاربعا «هلیدیما
 هجوزت ییابفوص ؛هرکص ندقدلواروطاربعا ربیت قجآ و
 شمراقبج لالتخا ر هموقم «ندعیدلوا یضار

 اتم تک :بودیا تعانق هلداسف عنم رې «هدهسا

 ضعب ؛بودیا هراح هل رلبناربا .یدیشمهمربو ارح

 قفوم هنیدقع هدهاعم ,هدهسیا شلوا لئات هرلتبلاغ

 قوجچ ر هتلود ؛بودیا عفد یراراوآو ؛شمامهلوا

 RE ء قحا «نکیا شفلو لومأم یراتمدخ

 .ردشعآ تافو هرکص ندتموکح

 البم جرا 1٩۹۸ (راهسبا ربن) یسعنچوا بس

 قلروطارعا هدهبنیطنطسق لدهن را ۷۰ ° ندنسید

 طاقت سا یمت وقت هلش واعم تعبیر

 لتق یخد یسوناینتسوب یخکیا ینلس كنوب «بودیا
 بولتروق ندنادنز رادمکحو ,هدهسیا شقسیا كنا

 یربّتو ؛شلوا قفوم هدادرتسا یخ هلیعدراب كراراغلب
 : ردفلنا لتف

 a رون هجیایلاتیاو (Tibre) ۱ و ه روت 2 113 ۰
 كغامربا نک ندنجا كنربش امور

 نینآ هدنسهطخ هناقتسوط ربو «بولوا یمسآ

 كرهدبا نایرح یرعوط هونج «هللاعبن ندنرلغاط
 ؛(هناک) ندغاصو «یتس یتاقحم امور هللا هناقسوط

 ذخا یرلیاچ (هنآ )و هنوروت «(ارن) ید ندلوص

 ندنغآ یا هدنیلآ یسهبصق (هبتسوا) «هرکص ندکدتیا ۱

 ۳۷۰ ًابرقن یسارم .رولوا بصنم هنیزکد (هنربت)

 نایرج لا عیرسو قارتعراص یلوص .ردهدنلوط هرتمولیک
 .ردقوج ید یرلنابغط «بولوا

 (هربط)یکدیروس (:1008) | مور 2 1 .
Aاریعاامور «بولوا یم دق ےسا كن . 

 هل (ربیت) هجرتلا فنآ نالوا یسیجنکیا كنب راروط
 .یدشفلوا هبمست هلون هلتتسن هنسا

۱۷۳ 

۱ 

 پ ی ت
 بونحكنارف و

 رب ندنماوقا ربرب رونلوب هدنرلتهج ل ۳ |
 «رلروروتوا هدنجا راهبلک ندقاریوط «بولوا موق |

 .راروروا یرلناوراکو
r(1  ) هبصق (یلووین) یهدایلاتیا 
 هدیامز کسا .بولوا یعدق ےسا كا

 [ .تعحا هتسهدام « یلووس 7 .یدیا شر اوج

 ندنسایدا هسنا رف (1۱100150) | . ِ
 وا هد 3 ۲۰ بول : ۱ و

 ورا زو ییللا .ردشعا تافو هد ۱۸۷ و

 ست

a 

 .ردشمزاب یرلهلاسر

Tibulle, ۲:00-( سولوس E 
sh OB ۱ 

 تافو هدنخرات ۱ هو «شغوط هدنخ رات ٤ ٤ دالبلالق

 مخاط ربو «شعلو یح كليحربوو ساروه .ردشعا

 تعحایم هنسهدام « رت » ] (۲۱خاع) ۱ ۳
 . هل روس ۰م

)1iPa ren uvs( ESندنرهطانان و  
 سا لنز هحسا سونرا

0 
 بولواتاذ رب ندمارک هنظمو 1

 ندنفرطناخ یلعردبح یردپ كبحاصوست هجرتلایآآ
 هدیروص عنصم تباغ هدئس هصق (طکر آ) كرو سام

 .ردشمل ردیاب یسهبرت
 3 سم ) هدناتسدنه 5

 ۳ ۱ بحاص ت
 ۱۱۹ یسیدنک ؛نکیا ندنرباون كلاع هاش ناخ لع

 یشراق هرازیلکنا فن" هتراما دنسم هدنسی رجه حران
 هنرزوایلوا لئن هتبلاغرب لوس «هلغلراص هحالس

 وکنوارت) هدعب .یدیشلآ یراناونع هاشدایو ناطلس

 روکذم رازیلکنا «هلکعا برح نالعا هتسهجار (هر |
 یسیدنک كرهدبا ذاخما تصرف یکتا مدراب هبهحار

 هنس هدأت تانیعضت یلتیلک هلرارب قوچ ربو .بولغم

 وین نوچیا قلآ یماقتنلا كنوب .یدرلشعا روبج |

 . ردیع دق

 كلام راسو ناتسناغفا لرکو هدناتسدنه رک بحاص |

 ندقدشیلاچ هنیدقع قافتارب یشراق هرازملکنا هدهیمالسا |

 تعحا میچ د هت رایان وب نانلوب ہد ر صم تقو وا «هرکص

 «بولآ ربخ ندنناثبشن و رازياکنا .هددهسیا شعا

 هدنسبرجه خرات ۳ ؛هلبقوس رکسع لتیلک

۱۰۸ 



 ت ی ت ۱۷۳ ت ی ت

 تقو قوجر بحاص وسو ؛رلشعا ه رصاحم هدنتخشباب

 یدنک .هعتلوا سوأم ؛هرکص ندتموافم هنادم

 بیداو اع .ردشلوا فلت بوت آ ندراود هعلق

 هلیعج هردا بنک قوچكت «بولوا تاذرب ات بحمو

 هلبناسل یرکسناسو ؛شلیا لیکشت هناضتک رب هویب
 هجرت یهربتعمو هروبشم بتک قوچرب ندهنسلا راس
 -رف»و « نیدهاجما 2 » ید یسیدنک .یدیشمریدتیا

 فیلأت باتک ییا هل یاونع « هحار ىلع مانب نام

 .اضتک نشود هنبلا كرازملکنا كبحاص وس .ردشلیا
 رشن یرلرتفد كنهربتعم بک ینیدلوا یواح كنسەن
 ناتسدنه وپب) .ردشلو تربث هحایوروآ «قرهنلوا
 ) .ردکمد نالبق هدننابسل

 2 تاس رح: (5۳ ۲۱0۵) وچ تنس

 ولواپ ندنوراوح «بولوا ندنسهزعا ۳

 دیرک هدیدالیم نرق رب .یدبا یدرکاش كس
 كناربرح .ردشعا تافو هد۱۰ ۰ «بولوا یسوپقسپ

 .روللوا ارحا یسطرو هدنچوا

 هبانک نداعس هد هان وب ریطاسا (1:1۸0) | نا

 كلحزو ىلغوا ك (سوناروا) نالوا ۰

 شعا كرب هنبردارب ییاید كلم «بولوا یردارپ
 قالتا هدشاب كجوک یدالوا کكکرا كيو «هدهسيا

 كرل( ناتس) یرللغوا یدنک هرکص ندلحز «قرەنلوا
 لحز یاو ؛شعوق طرش یرللوا ثراو هکلم

 ؛بودبا نایصع رنات ,ندنکیدعا تیاعر هطرش و
 زونه ایوک کیا شلاق قمر رب هنر ا نام
 یرلیدنک هلمریدلی .بوقیج یرتشم نالوا هدنشاب رب

 یسفناط نج هرانتیت .شتیا سبح هنجو «بولغم
 .یدریلیقاب هلل رظن

 ۱ م

 هلیسهقبط زو رب هدننح هرتم ۰ «بولوا غاط
 .ردهرتم ۲۱۰۲ یعاشرا .ردروتسم
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  (Live, Titus Livius Ê ۰نتال

(Tiulis)هنرب «یروا هدهرچوسا  
 7 هدنسهرا یرلهبحاب دلاورتن واو

 لوا هنس ٩٩ نددالیم «بولوا ندننیخروم ریهاشم
 تاقو هرکص هنس ۱٩ نددالبمو «شعوط هدهووداب

 ؛شماشاب هدیلوانو هدامور تقو یلیخ رب .ردشعا

 هنسهیر كسودولق .بولوا یح كسون غوا

 شملکچ ههووداپ نالوا نطو هدعبو ؛شلوا رومأم

 «ردشمزا یخرات اموررب بکیم ندلصف :E .یدیا

 وب .رددوجوم یسرهف هلباصف ۲۵ کلا كلوب هک
  هژیغلف رطیو هلیماظتنا نسح «هلیتسالسو تحاصف حران

 _ ههنسلا رثکاو «رشنو عبط هلتاعفد .بولوا روبشم

 .ردشقوا هچرت

i ندنراروطاربعا امور ٣ . 

 یلغوا كوب كنایساپسو «بولوا سو

 اینامرج «بوغوط هدنسیدالیم جرات ؛۰ .ردیفلخو
 ۹ ؛هرکص ندقدنلو هدراترومآم ضعب هدهرتلکناو

 خاطرب هداروا «بودنک هنیطسلف هدنننعم كنبردب هد

 «بولاق هداروا «هدنکیدسا تعزرع هامور قرهنلوا

 ۷ هدشدوع هامور .یدیا شلیا طبنم ید یسدق

 روطاربعا هد ۷۹و ؛شفلوا نیبعت هغلسولسن وق هعفد

 هدامور «ندنلاععشا كنناکرب ووزو هدننامز «بولوا

 هرلنالوا باصم ندنتلع ابو و ندقشیرح نالو عوقو
 تموکح یآ ۲۷ .یدیا شتا رلهناعا قوج كب

 (نایتیمود) یردارب ؛هروک هنظ «هرکص ندکدروس

  نسحو مرک تيا .ردشنا تافو ًاموسم ندنفرط
 یرلن وک ییدغنا هناءاو ناسحا رب «بولوا رادمکح رب
 .شمردبا دع ندمایا شلوا باغ هرب هلقاب

aروبقم یرادسمح اورت (1:۱۳09) ) ۰  
 ریطاسا «بولوا یردارب كمارپ دلو

 «ندنعیدلوایناقیلدرب لزوک كب ایوک «هروک  هینانو

 .یدیشلوایوز كنو بولیباق ندنفرطیسههلآ قفش
 یتسلوا لئا هیدمرس رع كنو ندیرتشم قفش

 ؛هدهسیا شغلوا قاعسا ییولطم «بودبا ماحرتسا
 «ندنفیدلوا شمت و نوا یکتا بلط یخدینماود تنکلعنک

 راچود همرهو فعن ردق وا .بویلرابتخا نوتبن ایوک
 هغمالقادب وق یک قحوج یک هک یدبشلوا

 .شعا شلوا لصاح تیروبج

 هلیلس دنآو هدندودح انوتلوب زر | هقاقتس
 ها ۱۳ ۳۰ قرهلوا هدنسهرا لوق ییا كنلابح

 ۲۳ ۲۲ ۸۱۷۱ ۷ و نون شرط

 یحطس ؛بولوا لوک رب كوب دت هدننبب یبرع لوط
 «هدلاح ینیدلوا كسکو هرتم ۲۱۹۰ ندرح یاذح

 يوب نالوا یرغوط هیقرمش بونح ندی لاعش
 یسهیحطس هحاسم .ردهرتمولیک ۱۰۰ یکاو ۰

۱ e e 

 | ورپ هدیونح یاقیمآ (1۱0:6202)
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 ی ۱
 ندفارطا هلوک وب .ردردق هرتمولیک عبرم ۰

 (ساغالاوه) هدهسرویلیک ود رللیسو رایاچ مناط رب

 "هاضف نلیکود هلوکرب رکید هلبعسا (هسناپ) هلرکید مانو
 ندر هیز سرر هر ر

 ییا و .ردنونظم یقحەلوا یرلعبنم هدنجا كلوکا

 .رد (وردآ وغازد) یخد یعسا كغارا یکهدنسهرا كلوک

 یسیعتشب هنراهقنبا ؛بولوا هرتم ۱۰۰ یضرع ا
 یرپوک باشخا رب هنیرزوا كنو یناپو قاہق نالوا
 هدلوک یراراکزور كنسهلسلس دنآ .یدبشمروق

 .رریدشلجوک یافس ریس «بوریدلاق رلهغلاط كوي
 یلاها یلریو تاناوبح .هدهسیا یباو قینالو ییوص

 قیلابو یمهغابمولپاق وص هدنچا .رارجا ندوصو
 كلوک و -- .ردقوچ كب رازاق ینابب هدنرللحاسو
 رب ندلحاس هک «ردراو هطا رب لا وب هنب هد
 .ردهرتمولیک ٩ کاو ۱٩ يوب بو 8

 .هنبزویتشبا رو هن ره ترا ا و
 هلیعاونا * رلکچچ هدراب كلباو هلرلحاغا راده ويم “دا

 ندقازوا یسهیبط هح ار «قرهلوا نمو روتسم
 نالوا یسسؤم كنتلود هقنبا هروک هتباور .رولیبوط

 كشنوک .یدیشعا ذاخا رقم ییهطآ و (قابق وقال

 .رددوجومموبلا یراهبا رخ كدبعمرپ صوصح هنندایع
 1۱18 ۲6, -TiZia ) نان دوتا ۱ ۱

 ندرلماسر روپشم ۱ تل( وام
 ید هواس) كکیدنو هدنرلخرا ۱:۷۷ «بولوا

 تافو هد ۱۵۷5و «شوط هدنسهبصق هرو

 كب هد هم ردشبقابیرلابو ص وصخ |یلعو هدعر .ردشعتا
 ندنفرطی روهج كدنو «بولوا لئا هتراهمرب ویب

 نوبل یعثوا پاپ .یدیشلوا لئان هنناونع قلماسر شاپ
 هدسراپ اوسنارف یلارق هسنارفو هدامور یتسیدنک

 جی ر نطو .بویلوا یضار «هدهس راشعشلاچ هغ

 قوچ رب هبیلف ییخکیا ینلخ هلبا تنیک لراشو ؟شقا
 شلوا لئان هنیراناسحا قوچ كپ «بوباب رامسر لزوګ
 لوبقم هلتاغ «یخد هدلاح یفیدلوا رابتخا كب .یدیا

 هدنرایارسوهزوم اپوروآ .ردشلواقفوم هنیسرت راسر
 ینیدلوا هدئشاب ٩٩ .رددوحوم یرانآ قوچ رب

 .ردشعا تافو ندابو هدلاح

NSندنقمفتسم ربهاشم ی  

 هللا هبقرش مولعو هنتسلا ین ر *
 غب وسلشا هدنخ رات ۱۷۳۶ «بولوا ندالع ناشارغوآ

۴ 

a 
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 حی ت ۱۸

 هد۱۸۱ هو «شغوط هدنس هبصق (نردنوت) كنغلهقود
 .دنه هل راناسل شبح «یناربع «ییرع .ردشعا تافو
 هدننونفلاراد (قوتسور) ؛بولوا انشآ هنسهنسلا ناتس
 شلوا یرواشم كس هقود غروبنلکمو .شفلو طعم

 ییهیبرع طوطخ قوچرب شلزاب هلبطخ نوک .یدیا
 مخاط رب هدنقح هیمالسا تاکوکسمو تئارقو لح |

 رلتمدخ وب 4هبقرش مولع كرهدبا ارحا تاقیقح
 «ییخرات هرلبناربع :یتفرمص كسیع ناسل .ردشعا

 راسو باتک رب هدنقح یراهارخ كسراف رخطسا
 .ردشم زاب هربتعم ران آ ضعب

 اشم ( 1۲00۵۵ رگ
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 هدنسهبصق (هیناقسا) كنهقراعاد هدنخراا ۲

 هنیرب نشنادناخ لوس كا كنهقراعادو .شوط
 1 .تعحاح هتسودام € ههارب <| ردوو بوسنم

 رب كوي ههدصر تادهاشمو هنيه ندنغلقح وڄ ات

 .دصر هرجوساو اينالا نوتب «بورتسوک و زراو لیم
 شفلوا فشک یکی هد۱۷ ۲و ؛شعا تراز ی رلهناخ

 هلکعا رشن هبنف تاعلاطم قاط رب هدنقح زیدلی رب

 یلارق هقراعاد .یدبا شقیناط هنف بابرا ییدنک

 تیههدنن ونفلاراد غاهنب وق یتسبدنک قیردرف یینکیا

 قلوا لوغشم هلا هدصر تاقبقدتو .بصن هنکللعم

 هلکلنا ناسحا یتسهطا (نوه) هنسیدنک .هرزوا

 سسأت ینسهناخدصر (غروبنناروا) هداروا ههارپ وخت
 .یدیشلناتماقا هدهروکذم هریدرح هنس ۱۷ تكرهدیا

 هلماعم سس ندسش رط یلح تنلاراشف راد
 ارعا ‹لرەدېك هناتسهج هد ۷ ندنکیدمروک

 ؛شعا لوبق نسح یتسیدنک فلودور ینکیا روط
 ؛قرهریدباب لشوک رب لزوک صوصح هنتماقاو
 تافو هدهغارب هد ۱۲۰۱ .یدشلیا نیمأت ینتشیعم

 ضعب هدنقح یناکرح رق ههار وخت .ردشعا

 درلزبدلب یلقوریوق یک یغیدلوا قفوم هنغشک قیافح
 یتلیه لوصا كسویلطب .ردشلبا نییعت ید ی رلکر حم
 ىدىس ەدىدح لوصا كق روق هدلاح ییدعا ربدقت

 داجا لوصا رب صوصخم هنیدنک «بوبعا لوبق
 بودبا دع تنا یضرا هرک یسیدنک .یدیشقا

 هسیا كراهرایس راسو «هنفارطا كضرا رخ هلا سعش
 ندنارغ .یدرودیا لوبق یتکیدنود هنفارطا كسش

 كنهدیدحتّیه .یدیا دقتعم یخدهم وجم ماکحا قرلوا



 در ی ت

 هتْئیه .ردیداتسا ل (رلیک ) نالوا قفوم هننانا هلیمام

 .ردراو قبلات ب قلعتم
 لولم یکه دریک طبحم رح و

 «بولوا هطا رب كچوک ندنربارح

 (هتانرت)و هدنبرغ هرتمولیک ۱۲ كنسهریج (ولولیج)
 هلا یلاعش ضرع ۰" 4۵" قرهلوا هدنبونح كنسهطآ
 ًایرقت یکاو یو .ردعقاو هدیقرش لوط ۱۲۵۱ ۰"

Eهرزوا قلوا !پسم نهج ؛بولوا » 

Nsعبات هنتلود كنلف ًّاسر دراو سناتا  

Eولولبح «بولوا هدنسهرادا تح ؛ تاک اا  

 كرل هطآ کهدراراوح وا هلیسیونج مسق كنسهربرح
 نالوا یان یک .ردعبات هکاح و ید یقاط رب

 قلغاط هرزوا تیموع یسیضارا .ردهبصق رب كچوک
 ینالوصحم «بولوا هدنتلآ وص یرارب رثکا ؛هدهسیا
 ندارابب عاوناو یزوح ناتسدنه «لیفارق و

 :قرهنلوا فشک ندنفرط (نالحام) هطاو .ردنرابع
 ندنناکلتسم درازکترو هدعب كرللوبناپسا ادتبا

 رد هرایلکتفف تیابنو «شفاو
 كنبرپش روص یهدنلحاس هروس (۲۷۳) |

 ا تن هداف « روص »] .ردیمدق ما ] ۰

۰ 

 | ۰هلیرویپ تعج
(Thiers)(مود هد یو) تكنهسنارف  

 ولبک 4 ء 4 (دنارف تنومرلق)و ا

 «بولوا هبصق رب یرکم اضق هدنسبقرش لاعش هرتم
 یرلهقیرباف دعغاک هلال ربمدو یسلاها ۲۰

 یکم كغلتنوق رب ؛بولوا مکعتسم هابتقو .ردراو
 .یدنا

 نوبسایس ریهاشم كنهسنارف (115) ۱
 رام هد ۱۷۹۷ .بولوا ندننیخرومو ] ۰

 (سک ا) .ردشعا تافو هد۱۸ ۷۷و «شغوط هدایلس

 هفسلفو ځرات .هرکص ندکدتیا قلتاقووآ تدم رب هد

 هدعبو ؛شغی ر یفلتاقووا .هرزواقلوا لوغشم هللا

 هنکلررحمیسهنزغ (لن ویسوتیتسن وق) .بودیک هسراپ
 هدناثحابم ضعبو هلرهلاقم ییدتیا رشن .یدبشم رک

 هلناریلات «بولو تربش هللا یآر تناتم ییدرتسوک
 دلح نوا .یدیا شالا هفراعم دقع هلا اربک راسو
 اا ریش یخ راک كاا هسنارف یتیدزا هرزوآ
 رب هدنفارطا لضرا هرک ۰۰۱۸۲۹ .ردشعا

 (قاینیلو) «نکیا شفلرضاح .هرزوا كَما تحایس

 ۱ ونسار)و ؛شمک زاو ندتحابس و .نوجا كِا

 :وناق تازاجم ییالوط ندنرهاقم ضعب .یدیشمالئاب
 ؛شلوا راچود هبهبن

 هلوبق یغللارق هدعبو ینتلاکو قللارق ادتبا یتسهقود

 یاروش ادتبا هدنموکح یی ندیا لکشت .یدیشمرریدناق
 !بصن هنفلراشتسم هیلام هدعب .هنفلاضعا تلود

 ) ,یدیشفلوا باتا ثوعبم ندنفرط یربش (سکا)و
 ۲ رظان هعفا و ترا هدعب و هیلحاد هد ۲

 ؛شعا رلتمدخ قوج كب هحهعفا روما «بولوا

 هدول «بولوا یرظا هیلخاد زارک هد ۲ ( و

 -وبطمو «شمریدصاب یرللالتخا ندبا روهظ هدسراب و
 ,یدبا شلیا عضو تاماظن شعب هدنقح هریاسو تاع

 ؛بولوا لیکو شابو یرظان هیحراخ هد ۰

 «هدلاحینیدنلوس هدنرطف كتا هلخادم هنیرلشبا ایناپسا
 ۱ هدنا وعبم سلجم و ؛شعاافعتسا .ندنفیدمهربدناق یلارق

 رجا دوش رب كوي «هلدیحوت یراهقرف نیفلاخم

 .یدیا شمروشود ندرادتتا عقوم ینلخ .بودیا
 (وزیک ) ویسوم هللا هجرت بحاص ًارابتعا ندخرات وا
 الوص یسیجرب «بولوا لصاح تباقر هدنسهرآ
 ۱۸۶۰ .یدیا شلوا یسر كحانج خاص یسیعنیاو
 ۶ دع هدرصم «بولوا لیکو شاب ندیکی هدنخم راب
 ابوروا كنهسنارف هدهرص واو ؛شعا مازتلا ییاشاپ

 كرهروک ینغیدلغارب هدنجراخ كنتئیه یسهمظعم لود
 یتاماکصتسا كسراپو .شعشاغوا هللا هیرح تاکرادت
 «ندنخیدمهریدناق ههرح یلارق .هدهسیا شتا دیدجت

 ؛درهدیا كرت هبوزیکویسوم ییقر یتعقوم «افعتسالإ
 | هدهسیا شمالشاب هتفلاع یلتدش هدنات وعبم ساحت

 راق ههناراکلالتخا تاکرح ندا روهظ هد ۸

 ۱ دول هدانناوا .ردشلو یرادفرط شیاسآ .بوبعشی

 | هدهسیا شلوا هداعا هتلاکو شاب ندئنفرط پیلق

 .ندنررقن كتبروهج .ردشمامهلآ یتکوا كلالتخا

 ندنفرط نطو «ییالوط ندنغلرادف رطقللارق «هرکص

 ضع رکید ًاقاعتم « هد سیا شماغوا باتا ٹوعبم

 ۲ كنویلوا بول قرهنلوا باختا ندقرط تالاب

 كنو تدم رو «شعپا مدراب هنسلوا روهچ ر

 قلروطاربعاكنوب «هدهسیاشخا مازتلا ینسیسایسكاسم

 نابلروا هدنناعوقو ۱۸۲۰و



 ر ی ت

 كخلروطاربعا .بودیا كرت فرط هعنیالک آ ی

 هنح راخیدودح هسنارف هلا سحو فیقو هدنبالع

 هدعاتسم هند وع هس راپ هدعب .یدیآ شوا قوس

 نزسقعشراق ههیسایس روما هنس ۱ ؛قرە

ıs 

 هناوعبم سلجم هنب هدعبو ؟شعشارغوا هلکغا رشف
 ار وص یشراق هنتموکح قلروطاربعا «بولوا لخاد

 ینکلسم تاضارتعا رب نیتمو یدح تیاغ نکل لدتعم
 برح نالعا ههیسورپ هد ۱۸۷۰ .یدیشعا مازملا

 هدنلولیا هروکذم هنس «شقل و هدنبلع ك ك

 ؛هدهسیا شماعثیراق 4هقرف ندیا تیروهج نالعا"
 ذوفن هدباپ وب ؛بودیا میدراب هنتموکح هیلم هعفادم
 طسوت لنهمطعم لود ضعب لا لاہعتسا یتسشا

 هغروسرتپ هلدصقم وو «شعشبلاچ نوجابلط یتقافناو
 .ردشمامهلوا رغم یتیعاسم و قصاو ؛شتبل ید
 باخت ثوعبم ندنفرط تلابا یتلآ رک »۱

 هنتسایر هتقوم تموکح ندنفرط ناثوعبم ساحو
 اضما ییهلاصم هلقراسب وغ بوم «قرنلوا نیع

 هراسو نوموق ندبا روعهظ هدهرص واو ؛شٍا

 تاکسا ید یرلهقرف راس «بوریدصاب یرانایصع
 تمدخ هنیررقت كتروهجو هنسهداعا كشياسآ «هلا

 تیروهجرب «بونلوا باخت یست تیروهجو ؛شعا
 سلح هد ۱۸۷۲ .یدشلوا قفوم هنسسات هلدتعم

 لغمالوا لئان هتبنما ییدتسیا ندنفرط نانوعبم
 باخت نوهام قام لاشرام هنیرب «بودیا افعتسا

 لوس یسهزادذح «بودیا تافو هد ۷ ردوا

 هدنناسلزسنارف .ردشلردلاق هللا هنطنطو تمرح رب"

 نددلح كوي ۱۰ «بولوا هداعلاقوف یسهبلق هوق

 ۲۰ ها « یضرات یلالتخا هسنازف» نالوآ کر

 .روطاربعاو قلسولسن وق » نالوابکم نددلج ویب
 ندنفیلأت روبشمو كوي ییا یلناونع « یخ رات قلا

 .ردراو یسهیختراتو هبسایس رانآ قوچ رب اهد هقشپ
 لوي ES رلقطن ییدشا داربا هدأت وعبم سل

 ندنساضعایخد كنايمداقآ .ردشكوا رشن هرزوا دلح

 (Tyrana) هناربت یس واط اهدو | نار

 جارد كنتالو هردوقشا هدقلدواترا ۱ چ

 | هلقلسولسنوق »و هلناغیلأت قلعتم هتايسايسو جرات
 | ندیکی رانا رکیدو «لاکا یتخمرات « قلروطارببا

 ییارب هلدصسو عماج جاقرب رکیدو ینیرش عماج یکیا |

 ر ی ت ۱۷۷

 رب یرکماضق هدنسقرش بونح هرتمولبک ۸
 لزوک .ردراو یسلاها ۱۷۰۰۰ .بولوا هبصق

 نیشنلدو لزوک عقاو هدنرانک كنهووا رب تبنم تیاغو
 یرلوصراقآ «زودو عساو یرلقاقوس «بولوا هبصقرب

 هداج هردوقشا .ردکلشیاو وی یسیشراچ «قوچ

 لزوک هدنعرط یکیا كلوب نکریلیریک ههبصق ندنس

 كن ر لکی هناربت یرب ندعماج ییاو .ردراو یسهسردم

 ندنفرطٌكب ناهلس نالوا یسناب كنهبصقو یسالعا دح

 هدنسبلوح كشرش عماج ید یهرب «قرهنلوا انب
 ۲۸۰ ًابرقت بولوا یی یسهبصق هناربت .رددوحوم

 ار جوک لوا ندنوآ .ردششوات شتاب را

 یردق كی کلا ندنسیلاها .یدیا هدنلاح هن رق

 جارد یساضق هناربت س .ردلسم یروصفو نایتسرخ
 یکوس لاو یر كناضق ترد ندا بیکرت غااش

 ناصبلیا كنتبالو رتسانم ندننهح قرشبونح «بولوا
 سفن ًابرغ «هباوق ندنتهج یبرغ بونج .هلیغاجتس
 الاش «هلبراضق قایش ندنتهج یلاعش برع «جارد
 یند ًاقرش باساضق راصح هيا كنغاعس هردوقشا

 ؛هدلاح یتیدلوا طاح هابساصق طام كنغاجس هربد

 یهظعا مسق كنسبضارا .ردعماج بەرق ۱

 .ردهدنر لکتا غاط یخدیغوچ كنب رای وک .بولواقلغاط
 هتساو یرغوط هبیبرغ لاعش قرهالشاب نداضق رکے
 «بولوا تبنم هداعلا قوف هک ولوا دتع هووا رب

 .رریوتالوصح یلیخ «ندنکیدنلشیا یخدهلهحو قيال
 هدنرلتهح برع كنهووا و «هدهسیا قالبچ یرلغاط
 كناضق .روینلو رلتامروا عساو هدندودح كناضقو

 ندنغاط (بارغ) ناشالوط یک هرباد فصنرب هنفارطا

 یرب كرلنو ؛بودیا لیکشت رېن چوا راوص نیا
 هدنلاعش كحارد .درهریکهنساضق جارد هلیسا (نزرآ )

 (هشوکرت)و (هتالوپسور) یسکیا رکید .رولیکود هزیکد
 ندنساضق راصح ها اورالادعب یتسهووا هنارت هلب رلعسا

 : لیکشت یربن (ےشیا) ترهشلرب ید هلییاچ (هزز) ناک
 بصنم هزیکد :«هلرهدا قش ینساضق قایش هک «راردنا

 كرلهزبسو هویم هللا هعونتم تابوبح ینالوصحم .رولوا
 هدنرلهدار ۰۰۰۰ یسلاها . ردرابع ندنعاوا

 .راردندتم هلمالسا ند ىسەلج نام «بولوا

 یغیدلوا هبصقرب هدنبرق روز ربش ۱ هاشناربت
 .رویدیا رکذ یوج توقاي :



 ر ی ت

 لوا رصع ۷ نددالبم «بولوا 2

 کا یشراق ههننسم رلیلهثرایسا .یدرواشاب هدهتنآ

 هدا رپسا ماقم رابلهننآ .هدنررکدتسیا دادما ندرلیل

 یرعاش و نالوا روک یزوک ربو لاپوط هنیرایدنک
 جهمو قوشم تیاغ سوینربت_ «هدهسرلشمردنوک
 -راپسا «هلغموقوا هد رح نادیم بودبا مظن راعشا

 «بولوا ی هنراپسا دعبایفو ؛شعا جاتنا ینتیبلاغ كرلبل ەت

 نکلاب ندنراعشا .شعا روقوا یتراعشا هد رله راح

 .رددوحوم هدبصق جاق رب

 : هعحاق كنانا سا ۵0

 E روا ال ۱ و2

 ردق ۰۰ .ردشعا تافو هد ۱۱۵۰و «شغوط

 .ردراو یسهعحاف

 یسهبصقرب یکسا كنبطسلف (11۲:0) ۱ 09
 یرب ندرا هلا هراس «بولوا

NETكتف وکح لارا لوانده ماس .یدیاعقاو  

 .یدیا یدرکم

۰ 

E °„ | (emonاrir)ییونح كنهقبحمب  
 ۱۸ 4 (نوول)و هدنتلابا تنابارب 1 ا

 «بولوا هبصق رب مکعتسم هدنسبقرمش بونح هرتمولیک
 رکش «نواص «تاجوسنم كونو یسلاها ۰

 .ردراو یرازاب تآ هل راهقرباف هربب روہشمو

 و زارمش هلا ناح دنو هدسراف | ۰ 1
 یغیدلوایسآر طقسم كریهاشم شعب «بولوا هیحانرب
 یغیدنلوب هاقناخ رب كوب ؟صوصخم هنوبفوص هدنچاو
 .رویدبا رکذ یوج توقاي

 ندنماوقا مجسالپ یکسا ی و

 نلنید هناقسوط موبلا كنابلاتبا «بولوا
 هروک هتیاورو ایدبا نکاس هدنسهعدق هطخ (هنربت)

 ندنتهج نیدیآ ینعی ندنسهعدق ٌهطخ (یدیل) كناپسآ
 هدقلناصروقو هدکلیجمک .یدراشا ترجه هیاروا
 .رلیدبا روبشم

 غروبسرپ كناتسراجم ۳ تب

 هرتمولیک +۰ كغروبسریو هدنتلایا 3
 «یسلاها ۸۰۰۰ بولوا" هبصق رب هدنسیقرش لاعش

 هلبتقو .ردراو یتراج بارشو یرلرتسانم قوچ رب
 .ردششوا لقن ههدو هدعب «بولوا ید ینونفلاراد

۰ 

۱۷۳۹۸ 

  eی ۱

 ر ی ت

 نا وط یهدایلاتبا ی

 اها ؛بولوا یمدق مسا كنسهطخ
 هیعس هلیوب هلتتسن هنموق (نربت ) نالوا یسهعدق
 | گرت — .یدیا شلآ ینعسا (ایرورتا) هدعبو ؛شلوا
 ابلاتبا لزمکد قآ ید (Mer Tyrrhénien ne) یزیکد

 هلم کهدنسهرا یرلهطآ هبندراسو هقبسروق هللا

۰ 

 .رونید

 ادن یاہتم كنابرتسوآ (۲۲۲0۱) ٤

 قرش «بولوا تلااو هطخ رب ل ف

 هليغللارق هریواب ًالامش هلی رللیا خروبسلاسو ایشراق
 ۱ دودح هلینلود ابلاتبا ید ابونح « هللا هرج وسا ا

 کیا شعازوا یرعوط هغو بونح .ردطاحو

 حاسم «بولوا هدلکش رب مظتنم ربغ بک ندنورپ
 | یسیلاهاو هرتمولیک عبرم ۲۹ ۰۸۲ یسهیعطس

 ۳«هدایز ندنشلک ر كرانو هک ردیشک ۰ ۰

 ؛هدهسیا بوسنم هنتیسنح نالآ یروصقو نایلاتی
 اف هجرآ .یسوبش صوصخم هنیرایدنک كنسهلج
 پل .ردراو یرلتداعو قالخاو یرلبقرش «یرلتف
 ۱ هضارا .هلکعا قش ییهطخ و یسهلسلس قیر

 ع .ردبباشم ههرجوسا «بولوا عفتمو قلغاط
 ناعس هدهطخ و یرارپ لو هوارد درب خازیا

 ۱ یغاریوط «بولوا ترسو قوئوص یساوه .رودیا
 ۱ تعارز اذه عم .ردشتنم زا رب هدنتهح بونح کلا

 ا وبح رادقم لبخ «قرهنلوا ارحا هلتعنصو تقد لاک

 .رولوا لصاح هراسو «یئوا یت رش بارش «تاب

 د یرویطو یرلکحو كييا هبرایراو یناناویح

 ۳ باش ءزوط «نوشروق «شموک «ریمد .ردقوچ

 یرلهجلیا هل رلوصندعمو یرلندعم راسو یمچآ «رمرم
 لاها .ردزآ كن یسهیعانص تالومعم .ردراو ید

 [۴هدیفسومو هدفلبصاشن «بولوا كيلوتق الماك نامه
 ۳ یربش (قورپسنا) یرکرم .ردروبشم یراتراهم
 .ردعقنم هاصق ٤۲و هغاعس ٤ «بولوا

 كربمزاو هدنغاجنس ریمزا كنتبالو نیدبآ ۱ :
 عقاو هدنسیقرش بونح هرتمولیک ۱۵ ) ۰

 ۲ دها ردق ۱۵۰۰۰ .بولوا هبصق رب یرکم اضق
 زیو یلاخو یسیدشر بتکم «ینیرش عماج ۱ «یسل
 هدنکنتا یلاش كتنغاط هعج .ردراو یرلهاکتسد

 [۲ رب تبنم كب روئلوا اورا ندنفرط سردنم كچوک

 هبصق رب هاکنراج ؛بولوا عقاو هدنرانک كنمووا

“ 



 ر ی ت

 ندیک هنیدیآ ندربم زا هلا هصوصخم هبعش رب هلغلوا

 د بس. .ردشهوا طبر هنطخ لو ریمد

 «بولوا یرب كناضق ۱۱ ندبا بیکرت یتغاصتس ریمزا

 شوقو ریمزا ًابرغ «ردنیا ًالاعش «شمهدوا ًاقمش

 .رددودحم هایغاعتس نردیآ ینداب ونح « بر لاضق یسهطآ
 راوی لاحا ۲۱ ۰۲۲ ؛بولوا بک نده رق 1

 و مور ٩۹۰ نکاس هدهبصق هدكرلنوب هک رد

 قلغاط ًاسق یسیضارا .ردلسم ًالماک یسادعام ندید و

 هیعلشار . ردتنم هابسهدابز ؛بولوا هووا اق و

 هراسو نوبفآ «قوماپ هلا هعونتم تابوبح یتالوصحم
 عساو هدنغاط هعج .ردرابع ندنعاونا راهویمو ند

 یساضق هراب

 ویعیلشا یسهبعانص تالومصم .ردراو ید یرنامروآ

 . ردهداجسو میلکو یلاخ
 هرتغاعسو تالو نو

 ا ا ۱ فو ۳7
 هبصق رب یکم تو مر اش زیکد هرق قرهلوا

 .ردعقاو هدنب رق كنباچ توشرخ .بولوا هلکساو
 وسرت) هلیسانعم هبصق چوا هدینانو ناسل یسیلصا مسا

 ۱۰۰۰۰ ؛بولوا هلکسارب كاشیاو رومعم .رد(سل
 .ردراویتکم هدشرربو ینیرش عماج جاقرب .یسیلاها
 یلوهرت -- .ردمالغاصو فیطل كب یماوهو با

 یرب كنانق ۸ ندیا بیکرت ینغاجنس نوزب رط یساضق
 «هلب رلاضقنوسرک ًابرغ «نوزبرطسفن فرش «بولوا
 ندهرق ۱۱ 4 .ردطاحم هلیغاصس هناشوک ید ًابونح
 هرات و هک «ردراو یسلاها ٤۰ ۲۰۰ «بولوا بکر

 «بولوایمرا ی ۵۰۰و مور یردق ٥۰۰۰ نکلاب هد

 «بولوارادلوصحمو تدنمیسیضارا .ردلسم یروصق
 «موزوا ؛ جرب هلبا هعونتم ریاخذ یتالوصح هجحاشاب
 .انص تالومعمو ندرلهوبم ریاسو قدنف «الا ؛دومرآ

 رقاب .ردنرابع ندهفو هداعس هلا ضارقم یس4یع

 نورد .ردراو ید یرلوص ندعم ضعب یواح یدعم
 ینادشبا بتکم ۲ و فیرش عماج ۱۲ هداضق

 ۱ هی
 E ےلعسا وب | یر

 دشلک یثک ترد ندنرا
 E ىلغوا كوب كلسيوولق ىيا

 ر ی ت 1714

 ورتسواو ؛شلیا طبض ید ییهروکذم تکلع كرهدا

 ؛بودیا بولغم یشرودوگت كوب یرادم كرلتوغ
 . یدبشل | ندنلا ییغوج كنساکلا یهداملاع

 كنهیوفرو ؛یمدرد كنايسروا یسیج
 «بولوا یرادمح ید كنايسارتسوآو یعچوا

 عقاو هدنخراا ٩۹ .ردیلغوا كیریدلپش یخکیا

 «بولوا یرادمکح هي وغ رولو نایلرواهدننافو كن ردب
 درطو جارخا ندایسارتسوآ ك (تربدوئت) یردارب

 لوبق هنن ی (تژابنورب) یردپ ككویب یغیدلوا شا
 ید ییایسارتسوآ « هل رح نالعا هنسردارب هدعبو ؛شعا

 رسا هد (هیولوق) ربارب هلیلغوا یتسیدنکو «طبنم
 ٩۱۳ .یدیشما میلست هنماقتنا د كنژانورب «بودیا
 .ردشعا تاقو هدچم هد

 یلغوا ینچوا كسیوولق یینکیا یسیمنچوا س
 فافو كرتولق یئجوا .هدنخرا ۰۷۰ .بولوا
 سالحا هنتخ (هبرتسو) ندنف رط (نیوربا) ؛هنیرزوا
 نالوا لارق ایسارتسوآ هنسوا هنب «هدهسیا نر ها

 هلا ( نییوربا ) ندنفرط قیردلیش یبنکیا یردارپ
 سد تنس «قرهنلوا طاقسا ندرادنقا عقوم ربارب

 كشسردارب هد ۰۷۳ و ؛شفلوا سح هشیرتسانم

 «هدهسنا شک هم هبرتسو ندیکی «هنن رزوا ییافو

 دي یبهرادا روما (نییورا ) روکذم نالوا یریزو
 نالوا شا طضینغللارق ابسارتسوآ و ؛شلآ هنلالقتسا

 هليا طب یند ییهرتسون هد ۱۸۷ (لاتسیره نییپ)
ETهکم زوسن مکح هدهسنارف نوت یدافحاو  

 .ىدرلشمالشاب

 «بولوا یلغوا كىر وغاد ییتچوا یسیجدرد د

 هتخت «هدلاح یغیدلوا هدنشاب ۷ :هدنخ را ۰
 شغا قللارق اسر ردق 4 ۷۳۷ و ؛شفلوا سالحا
 لراش) نالوا یربزو هلیمامت هرادا روما «هدهسیا

 كنهجرت بحاص بوک هنلالقتسا دب 4 (لترام
 .یدبا شلیا طبض یخ یسیدنک هدننافو

 A. Thierry) (— نتسوکوا

 - وا ندننیخروم ربهاشم كنهسنارف ۱ ید
 چاق رب راد هنسهیخرا لاوحا كنهسنارف بول

 ران وقاصولغنآ كنهرتلکنا یک یغیدزاب رثا ربتعم

 ا

 رثا رب لوبقم كب خد هدنقح یطبض ندنفرط | ۰۳4 ندنسیدالیم ځرات ٩۱۱ «بولوا یلارق یمرب

 ینلارق هکنیروتو ؛شمروس تموکح هدچم كدهنخرات
 ینالنا ؛بوتآ هیغاشآ ندنراود كن هعلق رب هناساخ

 رخاوا ییالوط ندشلاغتشا ترثک .ردشا فیلأت

 هدلاح وا  هدهیسا شعا باغ ی رصب رو هدر



 س ی ت

 ۱۷۹۵ .یدیشمهمکزاو ندنفیلأت هعفا ران آ ید

 -ارب س . ردشعا تافو هد ۱۸۵۲۰ ؛بوغ وط هد

 یسهعدق “لاها كنهسنارف یخد یربتهدمآ یرد

 .ردشمزا باتک چاق رب اد هنخرا كرللاغ نالوا

 .ردشعا تافو هد ۱۸۷۲ «بوغوط هد ۷

 كنسهر.رح هبش هروم (1۲۲۵۵) ۱ ۲
 رب هدندودح انوقال هلا هدیلوغرآ

 یسهقبتع راثآ ضعبو یرلهارخ «بولوا مدق ربش
 . ردد وح وم م ویلا

 1۲1۳102-) دادربت یسعوط اهد 3

 2 EF رکبراید )م دارو

 هلعسا وب ندنکولم یسهبعش نایناکشا نروس تموکح
 .ردشلک رادیکح یا

 ی( دزمدار ) هدنخرات ۰۵۲ لدالیم یسیجرب
 ندنفرط دزمدار ًابقاعتمو «شعا طبض تخم هلطاقسا
 قفوم هطبط تخ ندیکی .هدهسیا شفلوا طاقسا

 نار یصتلاو لموقع تقو یخ راو ؛شلوا

 نولو روق یرادرسامامور نیتسیا كنا سالحا هتخ
 روطارعا ؛بودیک هامور ؛هرکتم نده راحم هللا

 ۷۳ كدالیم .یدیا ششوا جوت ندنفرط (نور)

 .ردشعا تافو هدنخم راب

 كنردپ ؛بولوا یلغوا ورسخ یسیعنکیا س
 یشالوا قعوح «هدنتسندالبم خراب ۲۳۷ هتل
 یرکشسع امور هد ۲ ۵٩ و ؛شجاق هامور «هدلاح

 ۳۱ ؛قرهنلوا سالحا هنئوروم تخم ندنفرط
 كفلنابتسرخ ادا .ردشمروس تموکح هلدهنخ راد

 و ید یسیدنک هدعب هد سیا شو هدنپیاع كب

 .یدیشعا لوبق ید

 هطخ هدیلوغرآ كانو (1:۳1۵۱۲6) ۱ هد

 «بولوا معدق ربش رب هدنس هع دق تن

 .یدبا یرقم كلوکر ه نامرهق روبشم
 هدنسشراق كناع .هدنلحاس نارکم ازت

 شن ندا یک نالوا یکم كنارکمو ] ۰

 یوج توقا یغیدلوا هبصق رب هدهفاسم كلهلحرم

 یورعم هليا (یره ردنب ) موبلا .روبدبا نایب
 .ردعقاو هدننرق یسهلکسا (نمره) كناریا «بولوا

 یربن لوس لا كناتسراجت 2
 برع كنلابح *هلسلس تاپراق .بولوا ] ل“

 كهايم نیا ندنراغاط لدراو ندنرلکنا یلونح

 س ی ت ۱۷۳۰

Nی ی "۷  

 رع « هللاعن هدندودح ابلاغ .ردنا عج یتسهلج

 نالوا وب ندنیدنک «كرەديا نایرج یغوط
 قرش لاعش .هرکص ندکدنبا ذخا ین رپن (سوماس)

 «(غوردو) ندغاص «بونود هیلونح برغ هدعبو

 یرغوط هونج .هلبا ذخا ییرایاچ هوغاز یاس
 سو رام ؛سوروک ندلوص هدیغاشآ اهد «كرهنود

 (نیداراوورتپ) «هرکص ندکدتیا ذخا ییراربن اغبو
 ۱ ههوط هدنسبونح قرش هرتمولیک 4۰ كنیربش
 ۱۳۳۱ رب ها كاما ..رونلوا تصنف
 س .ردیاچ سوروک یسعنچواو سوماس یسیعنکیا

 ۱ مسق یک ہ دنتھج قرش كناتسراجم ربارب ها رلعبا یرب

 ندنچا كراهبصقو ربش قوچرب .بودبا اورا ینمظعا

 ۱ ۱۲۱ ۳2] ی نو هک رج ندا
 ۱ و ابر رم
 یند قاتب قیص قیص «بودیا نایغط یربن ساب
 هفلقاطب و لوک یی راهووا كناتسراجم «ندنکیدریدشیکد

 رادس هجیوب یسارجم هدلاح کید .یدبا شمریوچ
 شن آ یکوا كنسلباب بولیپب
 | یرلهروممیقوچربو «ریلییب هراهووا «قرهقی یرلدس

(Tissapherne) | ۰ Nنانو 0 « دق  

 9 هنتاور كلسراخروم ۳ نرفاسب 7
 كبلاراشم هاشداب .بولوا ندنسارزو نم ریشدرا

 یشراق هنردارب هلدادما كريان وب ورسخ یردارب

 رومأم هبهلاقم ندنفرط ریشدرآ «هدنکیدتیا نایصع
 ۱9 رفع هدنشرا 4۰۱ داليا لبقو . ؛شلوا
 كجوک "ةافاکم هنتمدخ و .یدیا شلیا لتقو بولغم

 یرادمکحهتراپسا .بولوا یسبلاو (یلوطان آ ینعی) ایسآ

 ۳ «قرنلوامکح هنتنایخ هلغلوا بولغم ه( سالیسحآ )

 ۴ ۵( سناسراپ) یسدلاو لورسنخ لوتقمو هلربشدرآ
 .ردششوا لتق هما

 .هقوشعم كمارپ ابو ماربپ (9۳6)1) ۱
 ۳ تعحایهنسهدام «ماریپ» | .ردیس ) ۰

 هرصهرآ هن «هدهسنا

 بم

 هنسهدام « هر 9 ۱ ۹ ۱ ا

 . هل روب تعجام 3
 ناوربق هدسنوت (" ۲ 05)
 رب هدنسهرا رص لحاس هللا

uارو ات ر  Esران آ ضعب  

 .رددوحوم هقیثع

 ۱ سوردسب



 غ ی ت 1
 .ابطاروپشم لا كنهسنارف

 «شنوط هد ۱۷۲۸ .بولوا ندنس
 بط نفو هح ظفح .ردشعا تافو هد ۱۷۹۷و
 یتدوسه رب ندایدا س .ردراو ات جاق رب هدنقح

 تافو هد ۱۸۹ عو «شغوط هد ۷۸ «بولوا
 .ردشعا

(Thesée, 9:66 ( ۱ ۲:كعدقناو  

 دن یکسا نالوا طولخحت هلریطاسا
 ؛بولواندنرارادهحو نام رهق تیر «هروک هنخر

 مکح لوا نرق جوا نوا ییا نوا نداسبع دالیم

 لا سوبحا) ندنرارادمح روکم ربق .ردشمرو#

 هلا (هرتا) یزبق د (سوبتم) یراد سم (هتژر]

 ویو ؛(شغوط ندنسهعورهم راغ ا 98
 قوچ رب ایوک هدهار یانئا .بودیک هبهننآ هدنکید
 هنیردپو ؛شمریدلوا راروناج موهوم راسو اهردژا
 - ونیم) یر ایل هت ا هرکص ندقدربدتناط یتسیدنگا

 «هرزوا كلریدب هاغو رب موهوم هدنسا (سوروات

 یراقدنلو هدنتروبجم كمردنوک هدیرک هنس رجب
 "هریرح ؛نوچا قمراتروق ندنسکرو رایلناقبلد
 شمرو زبق رب هدنعا (هنایرآ) .بودیک هبهروکذم
 *(تنرتبال) روبفم هلبسهطساو كل ی
 تسبلاق هدنندوعو ؛شعا یالتا یسو روان ونیم لر ەرەك

 ؛بودونوا یکمکچ یاس ضاب نالوا یسهناشن

 ببس هنسعا سفن یاقلا هزیکد هلتیسویأم كنیردپ
 ییهننآ «هلبا سولح هنئوروم تخ .هرکص ندقدلوا

 بوک .یدیشلنا رثکت ییکلمو .نییزئو عیسو

 قمراتروق یی (هنیرسورپ)ندنلا كنوتولپ یبلا مج
 «بودیا رغس هترخآ ربارب هلا (سو یوریپ) تک
 .یدیشلراتروق ندنفرط لوکره نامربق نداروآ
 :بودیآ سیده یسیدنک هرکص ندننافو ریل هنتآ

 .یدراشعا نشا دبعم رب هنما

E ۳3كرلینمرا یرب  
 رکیدو هنسهعدق ؟هلالس ( یاح ) لا رعب

 کح هدنرلف رط مورضراو رکیرابد كنايناکشا یسکیا

 را جوا هرزوا قلوا بوسنم هنسهبعش .ندوس

 دالبلالبق «بولوا یرصاعم كورسخک
 ؛شمروس مکح لدهنخترات ۵ ۲ ۰ ندنخ را ۰۲۰

 مدراب هورسخک یشراق هغانسآ یرادبکح هدمو

 .یدیا شا

 غ ی ت ۱۷۱

 ۱۱۸ دالیلالبق ا Dp د
 دادربم یعکتا ناکاو یرادبکح ناسا رخ هدنخرات

 مکح دلدهنخ رات ٩۵ و ؛شفلوا بصن ندنفرط |

 ا

۱ 

۱ 

 ساویسو نوزبرط ینعی ایکود ابقو تنو .بوروس
 هرکص ندننافو كنیردارو «طبض یخد ین راتهح

 هدعب .هددسیا شتا برح هلن اساکشا یهدناسارخ

 .یدیشع|هبراحت یشراق هرایقفلس ««رهشلرب هلران و
 نیناوق مناط رب «بولوا رادمکح رب لداعو لقاع
 یبهیخرا تاعوقو قوچ ربو «شعا عنو تاماظنو

 یرب كنبرارادرس .یدبا شمریدتبا نیودنو طبض
 .ردشعا تافو الوتقم ندنفرط

 «بولوا قورعم هلیناونع « ويب » یسعتچوا بس
 دالبلالبق ندننافو حرا كنيردب .ردیلغوا تنیمنکیا

 تنو .بوروس تموکح E هد هنخ را ٠

 ناقو «جوزت ییهرتای و یلق یزمق كدادرہم یاری

 «هلا برح نالعا هرایلامور « قاقتالاب_هلردب

 -رادرسامور «هدهسیا شمل لا طبض يیهروسو ایکودابق

 سویپموو ؛بولغم ندنفرط (سولقول) ندنرا
 هنکرت كرلرپ قوچ رو هبهدهاعم دقع ندنفرط
 کیا نانلوا هبیست نارغیت هب .یدبشلوا زوبج
 بودبا نایصع هلدادما كنابناکشا یءهدناسا رخ یلغوا

 بولغم هدعب ؛هدهسیا شتا طبض یرارب قوچ رب

 یسسروس مکح هدنربش ( هنفوس ) نکلاب بولوا
 .یدیا شغلوا قیدصت ندنفرط ربلامور

 هجرتلافن آ 0 | درکنارغی

 هدنرانک هلحد كنارغب

 هنحاو رک

 ر یعیدل وا ش دنع | داخا تختیاب «لرەدىا ناکسا یربسا

 طب ندنفرط (نتول ودول هدعب ؛بولوا مدق ربش
 رکیراید ییعی دمآ .یدیشلدیغاط یسلاها «هدقدئلوا

 .رد ونظم ینیدلوا ینیع كنيربش درعس دوخایو
 Tigre, Tigris د ۲ 9

 9 ۱) سر دعا ۱ درعا
 .هلرویب تعحام هنسهدام « هلحد »| .ردعسا

n ۰ناطلس «بولوا ندهیاغع  

 هنسهمز یهاپس هدنرود ینا ناخ لس ] اک

 :رددن راعشا "هلج تس وش .یدیا بوسنم

 رانک رد مدتیا یورس لوا یدلیا ليم همهآ
 راکزور قفاوم هلیوب مدمروک هرچا ملاع



 م ی ت ۱۷۳۳ ف ی ثن

 

 ےدق كب هدهبش رفا یوج توا ی

 یتفیدلوا هبصق رب یلهشا یلاعو

 هدنتلایا هنیطنسق كربارج مویلا هبصق وب .رویدیا نایب
 هدنسس ونح قرش هرتمولبک ۱۰۰ كن هنیطنسقو

 ۔ وا ندییع یا (دجا نر فسو) ۱ ا
 هبصق شافی ناببلا فنا بول

 رب ربتعم هدنفح راعحا تیق یذدو تارولب را

 -الیم مرا ۱۷۸ 6 یراهرقف ضعب تولوا قلاب
 جرد هبدع وجخ رب ناثلوا عبط هد (تخرتوا) هدنیس د

 .ردشملديا

 نامز هلسا و ۳

 .یدیا راو E چاق ر ر, هدع دق ۳

0٩ phon) (رل یرصم یتسا  CA 

 كتلظ كنائتس «بولوا ندنسهذاک

 یسهدلاو كنون ضرا ینعب (هتفن ) و .یسیماح ناو

 «كشا .یدرونلوا عز یسهحوزو هربشم دوخایو

 دع صوصخم اکو برقعو حاسم .یریغیآ وص
 هل رادبعم لو صوصخ *هنذاک ٌهبل آ راس .یدروئلوا

 اطرب قلنارقو كچوک صوصخم هنندابع كنوب هدننا
 رسا اینوفیو دبعم قلنارق هک.یدیا راو رادبعم

 هنوز کنامد ( سیرزوا ) بوک .رایدیا قورعم

 هنوفیت نسهظفاحم كنبرللوچ رصم «تقو ییدتیک

 هک طبض خد یرصم یسیدنک «نکیا شتا هلاوح
 ( سبریا) یسهجوز كلسیریزوا قجآو «شعشيغلاق

 نوفیت «هدنکیدتیا تدوع سیریزوا .شلوا عنام
 - ربدتبا فلت .بوابق هغیدنص رب هلسرش رب یتسیدنک

 كنحوز سیزیاو ؛شقآ هلی یغیدنص هدعبو شم
 كنو نوفیت یخد هدنکبدتبا نفد ,بولو یتسهزانج
 ۱ كل رهدیا ےس هبهج راب ۱ ء ؛بوراقبح یدسح

 یلغوا لسیرزوا .شعآ هنلوق رب كل یر ره
 :شعا فلتو بولغمیلوفس یدنگیدوب سورس

 ابا ( ۲۲ 0166, ۵ ا

 1 هروک 9

 زوو «شعا راو یسافق زو «بولوا وید رب دلوتم

 بوقیچ هلاس اک .شمرتروکسوب راشنآ ندنزغآ
 یسر كرانح ندا روبج ی ی هبلا

 «شلروا هلم ردلب ندنفرط یرتشم ثم هبل الاوا .بولوا

  وکسو راشنآ نداروا «بولیم وک هنتلآ یناکرب انتاو

 .شغا ماود هکر

 4 . هدهاعمرب هدنسهرا هسنارف هلرلتلود هبسورو هبسورپ

 ندنساندا روبقم لا كناينانآ ی
 , قرهلوا همحافو هباکح «بولوا

 هدنیل رب هد ۱۷۷۳ .ردراو یسهلوبقم را قوج
 1 ا دعا تافو هد ۱۸۰۳ .بوغوط

 مس تكشبح (11600) هرغبت دوخا | و 7
 .بولوا هطخ رب هدنسنلاش 8

 قرمش لوط ۳۹۲ يلا ۳۵۲ و لاش ضرع ۱۲ هلا
 ولبک 46۰ رقت یوو لاو ؛رولوا دنع هدنسهرآ

 ,ردیراهبصق (هودآ )و (هموسقا) یرکیم .ردهرتم
 اردتم كب «قرەنلوا اورا هلبربن (هرکت) یسیضارا
 ۳۳ فوج یارشح میسحو یرلن البق
 شبح اسرو اسا رنو بولوا مقنم هدننپ
 ا هنبرادیکح

(Thiel)هدشلاا ( هردلک ) كف  

 برخ هرتمولیک ۳۵ ۵ ( مانرآ )و ۱ لب
 | هبصق رب هدنرزوا یرپ (لاحاو) قرهلوا هدئساب ونح

 تاجوسنم قوماپو كوو یسلاها ٩۰۰۰ «بولوا
 .ردراو یر هش رباق

 ۱ هدننلابا تناباربكکتلق (۲:۱۵۷۲۵) | ۰
 | هدنسقرش بونح#ل (قودل آو) و "زوم

 ۱ هخوچ ویو یسلاها ۲۷۰۰۰ «بولوا ربش رب

 ۱ .ردراو یرلهقیرباف
 | هردنالف رغ كنهفیحب ا 6

 ۴ هرتمولیک ۲۰ كن ( هژور )و هدنتلایا
 ۴ اها ۱۲۰۰۰ .بولوا هبصق ر هدنسقرش بونح
 .ردراویرلهش رباف نواصو هقباش «هلتناد «زبو یسل

 یال | تسل كيسو ڭنەىسو ,ب( 11
 یراربن (هسلیت) هللا (نی) قرهلوا هدنسیپغ لامش
 ۲۰۰۰۰ «بولوا هبصق رب یدرکم اضق هدنرزوا
 هلناتسهلو یسهناخنک «یسیدادعا بتکم «یسیلاها

 هددبصق وب هدنخمرات ۱۸۰۷ .ردراو یتراجت كاشیا

 .ردششوا دقع

(Tilos) ۱ 1 ۰اه هنسهدام « یک ایلیا «|  

e 
 | قشمد «هدنسیلاعت مق كبرعلا ةرررج ۱ ا

 اهدنسهزا (یرفلا یداو) هلبا ماش

 تکوبن «بولوا هبصق رب هدنشرط یباجح ماشو

۰ 



 م ی ت

 هرتمولیک ۳۵۰ كلبح «هدنقرش هرتمولبک ۰
 هدنلاعشهرتم ولنک ۳۵۰ ید كنهرونم ةنيدمو هدنب رع

 قلبا) نالوایصح كنادداع ی لئوعس روبغم .ردعقاو

 هلکغد (دوبلاءا) لغو هدنتسوا كنو ید (درفلا
 هدنخرات ٩ كنهوبن ترجمه یسیلاها .ردفورعم ید
 ی (ارقلا یداو) لنمدنفا (ملص) تانناک رخف ترضح
 هب هرح یاطعاو تعاطا ضع «هجحدبشیا یراشرشت

 (هضر) رغ ترضح هدعب .یدراشعا تعراسم

 ځدران و «هدنکیدتبا درط ندنرعلاةر رح یرلیدوپ

 تكنسهاسق یط ی .یدرلشعلوا ج ارخا ندنراتکدع

 ِ .یدبا یدرکم

(Timagène) ۳ Rs۔راخروم يدق نانو  
 «شغوط هده ردنکسا «بولوا ندن

 امور ندیآ طض یههردنکسا هدنخراب ۵ ۵ دالبلالبقو

 ؛هرکص ندکدلروتوک هامور. «بوشود هننزاسا ریل

 هغلیحش ۲ .نوجا كلب هاش «هدهسیا شلوا دازآ

 یسهس ردم تادا رب هدعبو ؛شعا ولس هکل هلعو

 و «هدهسنا شعا-رق ییهحوت توت بوجآ

 «بودنا بئاغ هدیهحوت و ندنکیدنلک | هلرادمکح

 .ردشعا تافو هدارواو نیمکچ هنسدصق (موناباد)

 یرلخرات كنبرافلخ هللا ردنکسا لویو كنموق لا

 یک یمیدلوا دونا یرا ییا و .هدهسیا شم زاب

 هدنتبکت یانما دخ رات كسوتسغوآ ینیدلوا شمزا
 .یدیشقاب یسیدنک

)rimanthe) | „ 1روبشم#لا كمدقناوب  

 یدرد دالبلالبق «بولواندنرلماسر ۱ 2
 ؛شماشاب هدنرېش (نویکیس) ابو (سونتیک) هدنرق
 .ردشخارب مسر روبشم ییاو

 Tlıymbrée, Thy 0-( م وب ربهت دوخاب ۱ لیفت
 هطخ (هداورت) هدیلوطان | (0۲ 10 ) ۰

 صوصخهنندابع كسعش «بولوا یسهبصقرب كنسهء دق

۰ ۰ 

 هدنسهعدق هطخ اب رف س .یدیا روپشم هليدبعم

 «بولوا لح رب هلعسا وب ید هدنبرق ( سوپا و
 نارا یرادیکح یدیل هدلحم و ورسسضک یاد کڅ

 .ردشعا ریساو بولغم یسوسرق
 وهج هننا یکسا )Timothée( ۱ و

 | وق) تولوا ندنرارادرنن شر ) 7
 .ردیدرک اش ك (تارقوسیا) میکحو یلغوا  (نون
 یادناموق كنساغود هننآ لوا هنس ۳۷۵ نددالبم

 یهاش نارا ءهلغلوا لئات هراتبلاغ قوح رب .بولوا

 م ی ت ۱۷۳۳
 هدنسهرآ ریل هتراپسا هلرلبل هننآ هلبطسوت كنمهب ریشدرآ
 رابلهتراپساو «شعیا جاتنا یبهدهاعم نانلوا دقع

 ماتخ هنتنکاح نالوا هنیرزوا یرلتبروهج نانو رتاس
 یلکیه رب هدننادیم هنتآ "ةافام اکو .یدا شمربو
 هلا اغود ید هد ۲۳۱۳ دالبلالبق .یدشعشوا رکر

 هلرهبصق ضعب راسو هسنازیب «هتنیلوا «بوقیچ
 رب ندریغص یایسآو «شا طبط ینسهریرج ماسیس
 جوا قرهالشاب ند ۳٩۹ .یدبا شمربتک مانغ قوچ

 ندنفرط (سیراخ) هدهیلخاد ٌهبراحم ندیا ماود هنس

 هنسهر رح یني «هلغشوا مکح هنیفن «قرەنلوا ماپا

 .ردشعا تافو هداروا «بودیک
 بول وا یربیدندنسا رعش مدقناب و هلعسا وب ال

 ٤١ ٤ دالبلالبق .ردروبشم هدهلنرابم یهدیقیسوم
 رادمح هدعبو ؟شغوط هدنربش (تلیم) هدنرلخ رات

 «بودیک هباینودک ام «هنیرزوا یتوعد ك (سوئالخرآ)
 : اهد لت ییا یدوع .ردشعا تافو هداروا هد ۸

 .رددوحوم یراعشا ضعب .ردشعا حالصا هلیسهوالع

 یرب ید ندنرلزیزع كرانابتسرخ هلساو س
 خرا ٩۱ .ردیذیلت كسولواپ سوراوح بولوا
 كسولواپ .بودیا لوبق یتلنابتسرخ هدنسیدالیم

 هدعبو ؛شقیک هبامور هللا اینودک امو یلوطان آ هدنتبعم

 ۰ ردششوالتق هدنخ رات ٩۷ ؛بولوا یسوپقسپ (سفا)
 .رونلوا ارحا یسطرو هدن ۲ كنسنات نوناک

 دن وس عقاو هدنن ونح كنابسا ۲ م

 0z ۳ ار دو
 كنسهعنم ریارح (رو هوابموس) ناک هدنبونح
 هللا ۸ ۳۰ .بولوا ینانلو هدقرش او یوبب كا

 لوط ۱۲۵" لا ۱۲۱۳ و یونح ضرع ۲

 ۲۰ یکاو ۵۰ یبو .رولوا دتع هدنسهرا قرش

 هروک هننیمحم كنوبفارغح ضعب ؛بولوا هرتمولیک
 نکلاب هروک هنقیقح كنبحابس ضعبو ۷۱۲۱۲ ۰۰ ۰ ۰

 ییالم یعش رب كنيلاها .ردراو یسلاها ۰۰
 یروصق بو لوا نردتم هم السا ندو بوسنم هنسنح

 هرص رب .ردبکم ندیلکنلثو یلزیکترو «ینیچ یاب
 قوچ رب ںدنفرط ییا بودیا قش یبهطآ رلغاط
 -راکزور مسوم «هدهبسدآ قاعص یساوه .راق آ رو

 ؛بولوا تنم كب یغاریوط .روناوا لیدعت هلبرا
 هلرنامروا عساو شمهمروک هطلاب یرلفرط رثکا
 ۱ هلغئوا روتسم هلن ات میسح ج شلراص هنر رو



 م ی ت

 بویلوا یثبقو یرابب وص .ردلکشم كب قلوب دیک
 سصم جر ینالوصحم .ردهزا هدنروص یماد یاتام

 ندهویم عاونا هلا «دبوچ «نووت .قوماپ ییادغب

 یراصشا تبق یذ راسو لادنص .ردنرابع ندا راپب و

 تن تیفناب نباتی شف و ی یمنی و

 هللا هراس و نوی" .زودوط كيک یک «نوبوق
 یتراحت .ردنرابع ندنعاونا رلشوق یلیوت لزوک تیاغ

 لسم ضعب یمشعا مسق كنهریرج .ردلکد كلشیا كپ
 لحاوس هرکلا «بولوا هدنسهراداتح راک اهیلزب

 یرکم هل رلیلکنلق .ردهدنلا كرليلكنلف هلرابلزیکت رو

 (كنپوک ) دوخاپ (غناپوق) عقاو هدنلحاس یبونج برع
 یلاع قرش یخد یکم كرلیازیکتروبو «یسهبصق
 . ردیس هلکینا (یید) ناک هدنلحاس

 ۱ ۰ ۳ Sl. E % 

 تعحا س هنسهدام « كنلرو ")| روھ

 | .هبروپ
 : روم تعحام هنسهدام € دو هک لا ۰

 .هلرويب
e E 

 نلیریو ندنفرط هباثع رکاسع | ۰ وڳ

 ۱ . هل روس تعحام هنسهدام « لراش »] . ردهما

 OY نر ی ۱

 نروس e ا نا دو
 هدننامز یردپ «بولوا یلغوا يعني كنابوچ رپما
 ینعی هرکص ندنلتق كنابوچ ریما «نکیا یسیلاو مور
 هرصم ندنفوخ لدیعس و ناطلس هدنخ را ۸

 ؛شعا اصلا هنووالق ن دم رمال كلم «هلبا رارف

 ؛هدهسیا شمروک میظعتو تمرح ندنفرط كنوو
 هدهزوکذ مهنس هلیسوقروق یس ا عمط هرصم كلم هدعب

 هنسهدام « شاط رو » | س .ردشلوا لتقو ذخا
 .هلروب تعحام ید

 یزرکی كنساضق دابآ ناب | تب
 هدنس غلاعش تعاس ۱4 كنهرقنآ .بولوا هبرق رب
 .ردعقاو

 مد نا و راص تل الو ندا ۳

 رم و۱۷۶ امر | یدو
 عقاو هدنرزوا كياچ نالوا یمانه قرلوا هدنسلاعش
 ؛یسلاهاردق ۹۰۰۰ تبولوا هبصق رب یدرکم اضق

 نالوا ینقوم لو ریمدو یسادتناو یدشر بتکم

 جرو س .ردراو یسهسوش رب ردق هی خاص

۱۷۳ 

 : هدنغاعتسو تیالو هرقنآ

 ۰م ی ت

 كنتیالو ۱۱2 نون فاس ناو واط ینا
 هل وق افرمغ ترا عقاو هدن اقرب لا یاهتف

 لب وادخح ید الاش « هل رلاضق سودزوک ابو ابوتعت

 . یههرق ۱۲۸ .رددودحم هلیغاعس هبهاتوک كشالو راک

 ۲۳ ۷6 «هرزوا قلوا لسم یسهلج ؛بولوا عماج

 قلغاط هرزوا تیموع یسضارا .ردراو یسلاها
 «هلغلوا ترابع ندنسهضطوح ییاچ یجروع «بولوا

 تبنم رونلوا اورا هلرلهرد قوچ رب نلیکود هاچ و
 | . تابوبح یتالوصحم دیحلشار .ردراو یخدیرلهوواو یداو

 .ردنرابع ندهراسو طومالپ «موزوا هللا هعونتم

 3و یو ی اا ر وأ هدنراتهح لامشو قره :كناضق

  رلهرد .كرهلپسک هتسارکو نودوا یخ «بولوا
 راکدنوادخ ییاچ یبروع بس .ریلیر دنا هلیسهطساو

 . هبیرع بونح .هلئاعن ندرلغاط یهدندودح یالو
 «رک ندنجا كنهبصق نالوا یانمه .قرهقآ یرغوط

 ءاضق «هلبا ذخا رلهرد قوچ رب ندلوصو غاصو
 ۳ ولرو هرکص ندکدتبا اورا یسضارا ؛روکذم

 18 ۰۰ ًایرقت ارم .رولیکود هنغامربا زیدک هدنبرق
 . ردهدنل وط هرتمولیک

 .اطخ (یدننا فسو)

 یراصحهرقدجاو قط [ لوق ی.دوخ
 عماجاف بولوا ندننادرکاش لدحشیورد یذیلت

 ىلع ما هدهناخ وط و ییدح ےق یهدنراود تنشرش

 راس .ردکنوب یرلطخ ىلج نوتب كنفیرش عماج اشاپ
 بودیا تافو هدنخ را ۱۰۰۷ .ردراو ید یرانآ

 .ردنوفدم هدنسهیکت شاب هرق هدهناخم وط

 ۱ ب كالس
 ولیک ۲۰ كزوریسو هدنغ

 «بولواهبصقرپ یرکماضق عقاوهدنس رع لاعش هرتم

 یشراچ ؛یسیلاها ۸۰۰۰ بکمندمورو راغلب و مالسا

 «یدباعم رکید هلیفرمشعماج رب نمو ویب هلیمان یعماج
 هرانایتسرخو نایبصو یئادتبا جاقرب «یسیدشر بتکم
 ندنچاو یرلبتکم ثاناو روکذ هجرا صوصخ

 یسیرپوک یا هدنرزوا یسهرد (هوشروق) ندبا نایرخ

 یرلکتا كناقلاب یلریاچ هلبغاط لکنچ هبصق .ردراو
 ۴ قوم هلفنوا عقاو هدنرانک هووارپ عساو و هدنسهرآ
 غاب هدتفارطاو هدنجما :بولوا لزوک كب یتراظنو

 صوصخایعو «قوچ یسهرثم راجشاو یرلهحتابو
 هدنتسوا كهبصق یسهرد هوشروق .ردروبشم یراب

 | راصح روک



 م ی ث
 زوریس یساضقراصحروع س .رو ریوچ نمرکدجاقرب
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 ۔اضق جرتیو كلنم العش «بوقهرو اقرش «زورس

 هلیساضق راصع روع كنغاصنس كينالس یخدابرغ «هلرا
 ۳۰ ۶۱  ؛بولوا بکم ندهرق ۸۰ اضق .رددودحم _

 سم ی ۲۱ هدلرانوب هک «ردراو یسیلاها

 .ارا .ردبکم ندبطبقو مور «راغلب یروصقو كلرئو .

 كب «بولوا ترابع ندهووا هیرلکتا خاط یسیض
 تابوبح ینالوصحم هجلشاب .ردرادلوصحو تبنم
 نوتوت .نتک .قوماپ «چرپ «ماسس هللا هعونتم

 بارش یلبخ «بولوا قوچ ید یرلغاب_.ردهریاسو

 ید یرلیرآ هل رلکحو كیا .روئلوا جارخاو لاجعا
 هدنس عمسق كناضق .راقیچ لابو كييا ییخ بولوا "

 ندرلنامروا وب بولوا روتسم هلرانامروا رلغاط یک
 قوچ د یرلاعم .رونلوا عطق هتسارکو نودوا

 هراسو هلکرخ :ریفیص «یک ؛نوبوق یلیخ «بولوا
 هیناویح تالوصح راسو یردو كوو «ریلیریدشبتب
 ۱۰ «عماج ۲۰ هداضق نورد .روئلوا جارخا یخد

 نابصو نادا ۳۳ .هدشر ۱ .اسیلک ۳: نرحسم

 ۲۵ «ماجت یت نا رج
EEروع .رددوحوم یروک و وز ۲۳ ۰  

 تردو(دن رد) هدهفاسم قلتعاسرب ندنسهبصق راصح
 ییا هی رلسا ( هنتسوشرام ) ید هدهفاسم قلتعاس
 هاپوروآ هلرهشبش ییوص كنسیجنکیا «بولوا هجلپاق
 .رولیردنوک ید

 كنیردب «بولوا یلغوا كناخ 1 را
 ار و :شعا طط یدنق رع” هدنخ رات hE هدنناف و

 تموکح هداراخ ناخ هللادبع هللا ناخ كس یناچ یرارد

 .ردرلشمروس

r:بولواندنرارادمح ناتسناغفا ۱ » 
 .ردیلغوا كنيلادبا هاش دجا 2

 یریزوكنب ردب ناشیلاچ هسالحا ینایلس یردارب كچوک
 هدلباک هد ۱۱۸۰ «هرکص ندشلتق كناخ لو هاش

 كرهروس تموکح هنس ۲۰ بلا سولح هتخ
 هرکص ندننافو .ردشعا تافو هدنشا ٤۷ هد ۷

 ؛هدلباک نامز هاش ؛بوشود قالتخا هدنسهرا یدالوا

 هداره ید دو هاشو هدراهدنق نواه هاش

 .ردشمروس تموکح

 م ی ثٿ ۱۳۳۵

 وس كلا .كنم واا راکد وادح

 ا ا ا ۱ شاط دو
 طبض یتسهعلق هکره هدننامز ناخروا ناطلس یزاغ
 هدنناح وتفیا مور .ردیلغوا كنيلع هرق نالوا شتا

 کب هد ۷۰۷ بونلو هدنتبعم كناشاپ نیهاش ۶

 ؛هنیرزواینافو كناشاپنیهاشالالو ؛شتا ف ىنى وبناو
 ؛شلوا یی رلکب یلیا مور هو كنوا هد ۷

 تكعلدوانرآ « هلا طبض یتشاو هیلرب «رتسانم هد۷۸ ٤و

 هنسوو هییرصو ؟شلنا تراغ یرافرط ضعب
 نامهرق .ردشلوا لئان هناحونف قوچرب ید هدنراتهح

 تاذلاب كيلاراشم هاشداپ .هنرزوا یزواص كنلغوا

 هب هج ر بحاص یسهدناموق كنسودرا رادمد هدنرلرفس

 كکی نیدلا ءالع تاذلاب هدیرح یاشلا كرهلریو

 كنوو ؛شعا جاتنا یترفظم «هلموجه هنرزوا

 نالوا صوصخ هترادص ماقم ردق هتقو وا هنیرزوا

 ناطلس مریدلی هدعب .یدیشلروب فیطلت هلترازوهبتر
 هدنلیا مور هاشداب هدنخرا ۷۹۰ هدننامز ناخ دب زباب

 -و تصرف یلغوا نامهرق «نکیا لوغشم هلاحوتف
 یباشاپ شاط رویت «هلموجه ههسورب تغب بول
 كهاشداب ترضح بقعرد .هدهسیا شعا ربسا

 ءالع «هنیرزوا یک هیلوطانا هللا هربفو رکاسع
 ههکاصم ؛بورویلاص یاشاپ شاط روع كب نیدلا
 بویقلوا یاعتسا ییولطم قحاو ؛شلوا بلاط
 را ذخاو «شعشود ریسا هنیلا كشاط روع یسیدنک

 تکرح و .ردشفلوا مادعاو بلص ناماهلیصرح
 ریدکت ندیهاشداپ فرط «هنیرزوا یسهنارسدوح
 هعقو روع «بوبعشود ندلابقا هنن " «هدهسیا شوا

 وکو «شعشود ریسا ربارب هلاخ دیزیاب ناطلس هدنس
 طبضص ندنفرط كل روچ یکالماو لاوما یهدهیهات
 قوئوص .هنیرزوا یرلباوح كيد كيد .قرهشلوا
 هسلصن ره هدعب .یدیشلوا راچود یخد هبهلماعم
 تحس یبیلچ یسع هدهسورب «بولیروق ندنراسا
 كناخ دخ ناطلس یلچو ؛شعشالاچ هسالحا هتنطلس

 ابولغم هدنبرق دابآولوا هده راحت نالوا عقاو هل رکسع

 یثعنو «لتق هلبلا یسیعتمدخ یدنک .نکردیا رارف
 كنر كنغاعس یناثع .ردشقلوا نفدو لقن ههسورب
 ردق هتقووا یک یغیدلوا تاذ و ندبا نییعت ینسرو

 .ردشلنا لیوحص هیزمربق ید یسف نلییک ضام
 زت ید یدافحاو دالوا راسو كب ىح یلغوا
 3 رد راشع |



 م ی ت

 رهاظكام ندهسکآرج كلام ۱ هام ۶

 «بولوا ندنساما كقوق رب رو

 ېلح كکنلرویتو ؛هدرلکلیلاو شعب هدنتبج هروس
 .یدیا و یسیلاو بلح دنس

 رز( دن طاص
 e E | شاط روی

 . ردیبحاص كنهيشاح شلزاب هنباتك «رباظنلاو ءابشالا»
 و شالو رک توالت ۲ 2

 سو رو هدنماستر وام | شاط روي
 .ردهرق رب وب هدنلاعش هرتمولک ۰

 £ هیس اوهدنس هلسلسناقلاب هح وق | وق ت

 ناتسراغلب هدنتهج یبرغ لاعش كن ] 2: 2
 طوپسد تس .رددیک رب هدنسهرآ ىلا مور قرش هلا

 - ودح الو كينالس هللا یا مور قرش یخد كنغاط

 یهدناورش  .ردراو یسورذ رب هلسا و هدند

 «دنبرد» | .ریلیریو مسا وب ًاضعب ید هنیرپش دنبرد
 ارو تعا نشا

 ناکروک روع «ناخ روع ریما | عا ج
 و هلکعد ۳ |

 نالمات) قرهلوا طلغ هدهینحا ةنسلا «بولوا
 ۔رکناہح كوب كاكنايند .ردروہشم هلبم-ا ( ۵

 ییدتبا هدرلرب یکیدتیا طبضو هلتاحوتف «بولوا ندنرل
 ۷۳۲ .ردشلو تربش هلا امد كفسو تایدعتو ملاظم

 هدنراوح یربشزیس كربلا ءاروام هدنسیرجه خم رات

 هدنطب جاق رب هروک هتیاورو شغوطهدنس هبصق(شک )

 بوسنم هنسهلالس لوغم رب نشلرب هلیسهلالس زیکنچ
 د هلبا هربص تبارق هشنادناخ زیکنچ «بولوا
 قلغت یرادمکح یاتغچ هلتبسانم و .ردشفلو طوبم
 هتیرب تكنیدلافیس یع ندا تافو هدشنامز روم

 هدننافو كفلغت .بولوا یسر تریشعو یسبلاو شک
 ینیلغوا كغلغت .كرهشار هلنبسح ربما یاق كنون

 هدخلب ید یبسح ریما هدعبو ؛شعا لتقو بولغم

 هلن رب سراب ۰۷۷۰: رها لتفو داو هراس

 هللا رغشاکو مزراوخ هدعب .ردشللا نالعا ییغلئاخ

 ندرارب یعیدلآ كرهدبا طب یرپلا ءاروام نوت

 .یدبشلتا ناکساو لقن هزبس ربش لاها قوچ رب

 كم نالو یرادمکحو ظبط نا سابرخ هد ۶

 ؛سحولقن هدنفقرعس كرهدبا ریسا ترک نیدلاثایغ

 هجاوخندنار ادبرس « هللا څق ید یروباشنو راوزبسو

 ۱ م ی ت ۱۷۳۳۹
 | «قاتسبس هدعبو ؛شلبا روبج هیلست یدیوم ىلع
 ٥لا طبض یلاردنزام ًابقاعتمو یراهدنق هد ۵
 یریالح دجا ناطاس بولک هناحب رذآ هد ۸

 سیلفثو صراف « ناوج «زربت «هلکعا رارف
 یجهاربارحش یک اح غاب هرقو شتا خف خد یراتهح
 «بوراو هزاریش نداروا .یدشلیا روب هتعاطا ضرع

 هیحوت هایم هاش ندرفظم لآ ینفلرادمح كناروا
 تشد قاعتمو «تدوع هرپلاءراوام «هرکص ندکدتا

 | برح هففد کیا هبا ناخ شةفن یرادمکح قاجق
  دنازام هد ۷۹ ٤ .یدشعا بولغم ینسیدنک .كرهدبا

 هاش ندرفظم لآ ترهدیک هزاربش .ربخلادعب ینار

 «یک ییدتیا طبض ینیلفا سراف .هلیا لتق یروصنم

 قارع «هلکعا رارف یریالح دجا «بود یک هدادغب
 «نیدرام .لصومو ؛شمریتکهلا ید ید رع

 تشد ناداورش ۰ ععقلادعب ياد یرلتهح رکبراید

 - ربیسو مربنم ًابلک هعفد وب یاخ شوغت .بوک هقاعف

 هدهرصو .ردشعا بیفعت ردق هنیرلفرط چا كنا

 | نسیونج فصن كنهيسورو یفارطا ررخ رحم
 هلرورم ندناورش ندارواو ؛شما بیرخو طبض یخد

 كرهدیا موجه هناتسدنه یک مریدلپ هدنخ را ۰

 هلا لهد نالوا یخغیابو ؛بولغم یار د هاش

 یرارب ید ؛بودیا طب یرافرط رثکا دنه
 بوک ندناهبرذآ هنب هدنندوع .ردشعا قرع هناق

 ندکدتیا ذخا ریسا قوچ ربو ءطبض یلاتسحرک
 یماشو بلحو «بیرخ یساویس هد ۳ «هرکص

 كل رک ها البتسا یدادغیو طض ندنلا لرصم كولم

 ؛شعا ماع لتق یتسلاها كدادغب رکو كماش قشمد

 كليا یسهنس ۸۰ ٤ «بوریک هدفاهرق یشقواو

 مریدلپ هده رقنا « هلا طبض ییهبرصبقو ساوپس هدنراپب
 یبیلاراشم هاشداب .كرهدبا كنح هللاخ دیزاب ناطلس

 شالا عیسوت ردق هریمزا یتابیرخو شا ریسا
 - رک .بوبمروط تقو قوج هدف رط و «هدهسيا

 یغیدلوا شعا ذاضا تخ هلیق رط غابهرقو ناتسح

 E ن كنیجو ؛شعا تدوع هدنقرمس

 «هدهسیا شا تعزع هقرطوا بودیا هئي رکسع
 ۸۰۷ هد (رارتا) عقاو هدنرانک نوخچس هدهار یانا

 هدنقرعس یثعن .ردشعا تافو هدنشاب ۷۱ و هدنخ رات

 .ردهنس ۲۰ قنطلس تدم .ردشفوا نفدو لقن

 كنسیدنک.بولواراوخوخو ملاظ تیاغ كنلروجت



 م ی ت
 شوا تسصم ر لوي نوجا مالسا ع یلاح 7

 تیر بوالو هلوکو ناق یرلرپ ییدچ رهو

 شیک ربسا كيب زو هدنکوا كنیربش یلهد.ردشآ
 یتسلپاب هلق رب ندنسافق ناسنا كب ناسقط هددادغبو

 بيرخت «بولوا الع بحو مع اذه عم .یدشعا ما
 نیزیوراعایدنق رع هلرات [ | یمیدالب وط ندرلرب ییدنیا

 بابسا رتاسو راهناختک للهسردم قوج رو «شقا
 خاط رب هلناونع « تاکزوت » .یدیشمردیاب فراغا ۴

 OER هجر یدک ا هلف یخد نیناوق

 - هرتسوک روذعمو یلقح ینسهعقاو ماظم هدو ؛بوزا

 هدنناسل یاتغج .ردشعزوا هنسداربا بابسا كح

 هنبرلناسل اپوروآ ضعبو هبیسراف راباتک وب یفیدزاپ
 .یدبا لایوط يدك < ردششوا هجرت ید

 2 هجرتلافن 1( کک لا

 ا نیر | كنلدویت
 ردقوا یخد كنو یک کلم كراربکناہج رثکا بولوا
 هددحاودب تقو قوج رار ییدتا طبس رکود 8

 قوج رب هدنس یدافحاو ؛شمالاق هدنلاح تلود ربو

 یغوچ رنو ترهدیا روبظ رافالتخاو رلعاژ
 لآ اذهعم .ردشفلوا لتق هدرلهراح عقاو هلبراریرپ

 تکوش لاک هدناتسدنه كدهتفو نیق یسهبعش رب كرو
 هحایوروآ یرلرادمکح «بوروس تنطلس هلتمطعو

 تارادو «شلو تربش هلساونع «لوغم لوس 1

 رد راه هتل ادیدو |
 نالوا یو بولوا یغوا ترد كکنلرو

 ۷۷۷ هدنتنطلس لئاوا كنب ردب (ریکنابح نیدلاثایغ) |
 نالوا دا .ردشعا تافو هدنشار ۰ هدنخرات
 سراف نیش رب یردب هد ٥ )حش رع نيدلارعم)]

 هلردپ «هرکص هنس رب «قرهنلوا بصن ىکا
 لتق هدناتسد رک «نکر دیک هرکبراید «هرزوا كعشیرو 3
 ناجبرذآو قارع ندنفرط یردپ یسیعنجوا .ردشوآ
 بونلوا بصن یکاح تكنیراتهج مورو رکیرایدو

 تنطلس هنس چوا هدرلاروا هرکص ندننافو تن 8

 نالوا عقاو هابس هقاط لنووقهرقو ؛ ؛شمروس

 ندنفرط فسوهرق کلم «بولوا لوتقم هدهراح ۱
 .یدبا شغلوا طبض

 دیس كردپ تاذوب هبولوا (خرداخ نانو یلغوا یمدرد یٹراو لصا كکنلروعت هلهحو و :
 یند هدنتافو كروت «یک یفیدلوا یسیلاو ناسارخ

 م ی ت ۱۳۷
 ندبا تنطلس یاعدا هدرافرط ریاس «هلتنطلس نالعا

 نو یو و وام روس نوا لود داتخا
 .یدنا هدعلاو کو رارب ییدتا طبض كنبرد «هقدلوا

 تاقو هد۸ ۵۰ «بولوا هنس ۰ یتموکح و تراما تدم

 .ردشعا

 هدننابح كنبردپ (كب غلا) روبشم یلغوا كوي
 تخم هدننافو كخرهاش .بولوا یسلاو دتقرس

 فیطللادبع یلغوا .هدهسیا شا سولح هتنطلس

 یلغوا رکیدو یتسیدنک هد ۸٩۲ ؛«بودیا نایصع
 ندننطاس قلیا او «شقیا لتق یزپرعلادبع ازریم
 لتق ندنفرط یر ندنسامآا ید یسیدنک هرکص

 .ردشفشوا

 ازریم میهاربا متفلا وا یلغوا ترد رکید كخ هاش

 ررب کوچ دج ازریمو شقغرویس ازریم «رقنسیاب
 .ایح كنیراردپ .هدلاح یرلقدلوا مکاحو یلاو هدفرط

 ازریم لخوا كيهاربا ندرلنوو ؛شعا تافو هدنت
 كخرهاش «نکیا یکاح سراف هدننامز كنبدح هللادبع

 نداروا ندتفرط دخ ناطلس یسهداز مع هدننافو

 كنوبو ءشقیک هناي ككب غلا ىع «ةلغفلوا جارخا

 تام تم FG لب
 وا ناطلس یورو كهاشناریما هد ۸۵۵ .بودیا

 هلهحو و .ردشفوا لتق هدهراح عقاو هلدیعس

 ازربم «درقنسیا ازریم نکلاب ندندافحا خرهاش
 هل راسا هلودلاءالع ازریمو رباب ازریم «دجم ناطلس

 یرارب ره هدتنافو كنيرادج هک یدیشلاق یلغوا جوا
 هدن رس ؛بودیا تنطلس نالعا هدرارب یرلقدنلو

 یدب رباب .بلغوا لتق یسکیا هدرلهراح نالوا عقاو

 تاقو هد ۸۰۱و «شمروس تنطلس هدناره هنس

 «هدهسیاشلوا ینیشناجدوجحهاش ازریم یلغواو ؛شعا

 لتق ندنفرط میهاربا ازریم یسداز مع هنس وارهنی

 هاشناهج یرادمکح یلنوبوق هرق خد ویو ؛شغوا
 ناطلس ازریمو :شلوا بولغم ندنفرط فس و هرق ن,

 هایت وقت كنسح نوزوا دم راکداب ازریم یلغوا دم
 ؛بولوا نکا ناسارخ هدننافو لدبعس وا ناطلس

 ارقا نیسح ندنلتن مچ او نیدلا رعم هد ۵

 یسهلالس كخرهاش هلکنو و «ششلوا لتق ندنفرط
 .ردشلوا ضرقنم ۱

 سر ازریم رع ریپ ازربم كش رع ندلانیعم

 هل راسا ردنکسا ازربمو دجا كريما ازریم «ارقناب ازربم



 م ی ت
 یچاقربو هدننابح رویت یچاق رب ندنلغوا شب نالوا
 ؛ناهفصا «نادم» «سراف هلینامرف خرهاش هدعب ید

 هدعب ؛بونلو یلاو هدنراتهح دنحزواو غاب هرق

 كرهدیا هراحو نایصع یشراق هخرهاشو هنیراربرب
 تنطلس یر جد «شلوا فلت هدلو و یسهلجج

 ناطلس ینوروت كنارقیاب ازریم رکنا .ردشمهمروس
 كسهلالس خرهاش هدناسارخ هد ۵۹۵ ا راب نیسح

 كرهدبا لتق یراکداپ دج ازریم نالوا یریخا رادمکح
 تافو هدنخرا ۱۱٩و «شمروس تموقح هنس ۸

 نامزلا عیدب ازربم نالوا یرلفلخ شموس
 كيزوا ناخ كببش یرادمکح ربلاءاروام رفظم ازریمو

 «هلغچاق هفرط رب یرب ره «بولوا بولغم ندنفرط
 یرلکلم ؛بولوا عطقنم ید ie 3 رجع

 وا

Eىلغوا ییا كنہدلا ثایغ نالوا روم دالوا  
 ندنفرط یدح دجم ناطلس ازریم کوی «بولوا
 مور هدننایح كنیدح .هدهسیا شفلوا ذاختا دهعیو

 كني رلتهح تارهو لباکو هنزع هلکعا تافو هدنرفس

 بولوادهعیلو دم ریپ ازریم یردارب نانلو یک اح

 هددنقرس هدهسا ۳ هدننا هدشنافو كرو

 شعا تنطاس نالعا هاشناریما ن لیلخ ناطلس

 ؛شفلوا لتق هدهب رام عقاو هدنرلس «ندنیدلوا

 كد ریپ هللا صاقو دعس ازریم یلغوا لد ناطاسو
 ناشاکورخغ یسجرب ندنفرط خرهاش ودیق ازریم یلغوا
 وا بصن هنکلیلاو راهدنقو هنزعو خب یسعکیاو
 یسیعنکیا و ءاصتلا هفسو هرق یسجرب ؛هدهسیا راشفل

 هلهحوو ؛بولوا ناشیرپ «هلغغلوال نع لرهدیا نایصع
 .ردشمهمهروس تنطلس یلسن كریکناهح ندلاثایغ

 ناطلس ندرلن و : هعنلک هنفص یدالوا كهاشناریما
 شقا سولح هتخ هددنقرس هدننافو كسدح لیلخ
 كارا نا ع ا سا و اه 0 هدة لا

 نروس تموکح هدناسارخو ؟رلشعا سح یسیدنک

 -رذآو قارع كرهدبا صیلخ یتسیدنک خرهاش یھت

 هدي ر هرکص هنس ۲ .یدشعا بصن هنکلیلاو ناهب

 رع ازریمو رکبوا ازربم یراردارب .ردشعا تافو
 هدعب .بودیا هراحم هدنرلن نوچتتموکح ناجی رذآ
 یسیعکیاو «هده راحت عقاو هلسیوا یک اح نام رک یسبجنرب
 و رد اغوا لق هام یراق دخرهاع ی
 نروس تنطلس لوا لا ندنلسن هاشناريما هلهحو

 «رددبعس وا ناطلس یلغوا كهاشناریما ن دمع ازربم

 م ى ت ۱۳۳۸

 د ٩ ۷ «هرکص ندکدروس مکح ۹ ؛بوروق

 .ردشعا تاقو

 EN ا ی نو ین با لتق

 «هلطبص ید یبرلنهح قارعو ناتسیس «لباک .هنزع
 "رو زوا هد۸ ۷۳۲ .هرکص ندکدروس تنطلس هنس ۸

 .ردشهوالتق «بولوا ریساو بولغ+ ندنفرط نسح
 دربلا ءاروام دجا ناطلس ازربم یلغوا هرکص ندنو
 رداربو «تافو هد٩۸۹ ؛بوروستموکح هنس ۷

 ۶ رلاغوا .ردشعا تنطلس یا ۲ دوج ناطلس ازریم

 دنرلن تدم رب ىلع ناطلس ازریم هلبا رغنسیاب ازریم
 اطلس هلغوا لتق رغنسیاب .هرکص ندکدتبا هراحم

 جرات .كرهروس تموکح دهنخرا ٩۰ ۵ یلع
 ردشتوالتقو ذخا ندنفرطكزوا ناخكبش هدروک

 بولوا ضرقنم ینطلس رو لآ هلهحو و
 جد یمسش ریو كنسح نوزوا یمسق رب كل نیرلکلم
 اش هدنخرا ٩۱۰ «نکیا شمک هنبلا كرایکبزوا

 ۳ ؛هدکدتیا لتق یناخ كبيش هلا جورخ یوفص لیعامسا
 لاءاروام دیعس وبا ناطلس نب رع جش نب رباب ازریم
 هزوا ناخ دیبع «هدهسیا شلوا درمان هنتنطلس

 عب كدنهو هلا هنزع .بولوا بولغم ندنف رط

 وکحرب یی هدارواو ؛شعا تعانق هل رافرط

 سو نویام ازریم ینلخو یلغوا
 الوا هدنماقم یسیسرک كناتسدنه كرهدبا كلام
 اطلس كدهنخرات ٩۱۳ اطبخ ضد لمد

 اش 2 نیدلالالح ازریم یلغوا كنوبو :شمروس
 كوي هلطبض یفرط ره كناتسدنه

 1 13 روت لآ یهدناتسدنه .ردشمروق
 ۲۳۲۲۰۰ ارا ۱۳۲۱ ند ٩۱۰ ارابتعا

 بص ندنفرط هاشردان كناتسدنه تیاپب ؛بوروس

 رزوا یهمک هنبلا كرازلکنا هدعبو یسغلوا
 .ردشلوا ضرقنم ید هروع تلود یه دناتسدنه

 لا نروس تنطلس هدنتهح ربثاءاروامو ناسارخ
 ۷۷ كنل روعت

 ۸۰۷ روي نب هاشنادیما نب لیلخ ناطلس
 ۸1۱ روج نب خرهاش

 ۱.۰ خرهاش نب كي غلوا
 Aor كب غل وا نب فيطللا دیع

 Aot خرهاش نب میهاربا ن هللا دبع

 ۸98 روع ن هاشنارنما نب دج نی دیعس . ونا

 AVF خرهاش نب رغتسدای نی دج ق راکدای ازربم

 ۸۷۰ چ نب ارهاب نب روصنم نہ ارقناب نیس ح

 ۹1۴۳ ىلا ۹11 اکرتشم رفظم ازریم هليا نامزل ا عیدب



 م ی ت
 | ندناسارخ رپلا ءاروام هرکص ندنرود دیعس وا

 نذار اوج روکذم نروس تنطلس ما ره .بولیربآ

 چاق رب شمروس تنطلس القتسم هددنقرس هقشب ۱

 : رونلوا رکذ ریز هحورپ هک ؛ردراو اهد رادیکح
 ۸۷ دیعس یا نی دجا ناطلس

 ۸۹۹ دیعس یا نب دو ناطلس

 ۸۹۹ دوم نب رفتسیاب

 ٩.9 لا ۳ دوم نب ىلع ناطلس
 یرلرادمکح روع لآ نروس تموطح هدیاتسدنه

 : ردربز هحورب ځد

 ۹ دیعس نا نب نش رم نب رباب
 ۳۷ رباب نی نویامه ازریم
 ۹۹۳ نوباهه نب هاش ربک ۱ نیدلا لالج

 1۰1۲ ربک | نب ربکناهج هاش ماس

 ۳۱۷-۱ ریکناهح نی ناهح ءاش

 ۱۰۸ ربکااع بيز كنروا

 ۱۱۱۸ ريكملاع نر مع هاش

 ۱۱4 مطاع هاش نیهاش ردنکسا رادناهج

 ۷۱۱۰ اع هاش نب ناشلا مظع ن راس خرق

 ۱۱۹ بيز كنرور نب تاچردلا عيقر
 ۱۹ یا ناهح هاش

 ۱۱۳۰ هاش دم

 ۱۱۹۰ هاش دجا

 ۱۷ اث ربکلاع

 ۱۱۲۱ لا ۲۳ یا ملاع هاش

4 SESE 

 و  e 3 ۱ا
 هدنس هببرغ تهح .بولوا اضق رب قحلم هنغاجنس
 هیعس هل وب هلتبسن هنعما یدرفنم لبح (روموت) عقاو
 ه دن رک سه ؛بولوا بکر نده رق ۳ اضق .ردششوا

 قلغاط یسضارا .رددوحوم ناکد یکیا رو ناخ رب

 هدیداعسرد یسلاها رثکا .بولوا تنم ریغو

 هرلتمدخ راسو كل هیطبض هدتبالولخادو هلقلیح ری دلاق

 .یدنا نداضق و اشاپ د یلیربوک رویشم .راربنیک

 «هلب ر لاضق راپا رقسا ًابونح «تاربسف ًابغو الاعش اضق

 هنساضقو قاعتس هج روک كنتبالو رتسانم ید ًاقرمش
 .رددودحم هلیسهبحان رابوا یتحم

 هک ردرب رب هدهیرمص (11۳005) | .
 دیر تله رو تب تک ۱ فو

 | جاوشروق كرهدا نایرح یرعوط هلاعش «هلناعس

 هدهفاسم یلیخ ربو ندکدک ندنناب یراهبصق راجمازو
 هرکص ندقدریآ یدودح ناتسراغلب هللا هیرص

 هرتمولیک ۱۲۰ ای رقت یسارجم .رولوا بصنم ۵هنوط
 . ردهدنل وط

 م ی ت ۱۳۳۹
)Timoléon() ۰اج عدق ناو  

 E لا نو و ۱
 هدرا را 4۱۰ دال یلالبق .بونلوا ندنرارادرس

 یردارب .ردشلو تربش هلبنطو بحو ؛شعوط ۱

 عنام هنسعا بصغ یبینارمکح قوقح ك (نافوی)
 ندقدشبلاچ هکمریک زاو ندين و یو «بولوا

 مادعا یتسیدنک .هعیالک | یفحهیمهریدناق هرکص |

 «بودابیرغت یدنک هرکصندقلراک ادف ویو ؛شعا
 هدع .یدا شمروط قازوا ندننطو هتس ۰

 كسبند چک یرلنوب ؛بودیک هنبدادما ك رلیل هسوقاریس
 -ربش قوچ رب رگید كنايلهسو .شمراتروق ندنلظ
 -رقو «قرهراتروق ندنلظ كنبياغتم ضعب ید یر
 سسأت راتبروهج «قرهراقبچ ندهریرح- یرلیلحات

 ندهیسایسروما «هدنخمرات ۲۳۷ دالبلالبق .یدیشلیآ |
 .ردشعاتافو هدهسوقاربس ؛هدلاح ینیدلوا شسکچ لا

 سج لاج رب كتنناقحو هینطو تب هنسیدنک |

(Timon)) ۰ 7و  delاشم عدق نانو . 

 اار «بولوا یشک ییا ندربه دو:

 بئاغ یورو ؛شعوط هدنرلخ رات ؛ ۰ دالیلا لبق
 نادرکور ندنسیدنک كنسابحا نوت «هدنکیدتیا

 هرلغاط بودیا ترفن ندرلناسنا «هج روک یتغیدل وا

 رب تیام «بوریک هداوزنا یرع هبقو ؛شجاق

 یسهسمک قحهقاب ؛قرهریقنعاج هلکشود ندحاغنآ
 . ردشلوا فلت ندنفیدلوا

 دالبلالبق «بولوا ندارعشو امکح یبیعنکیا --
 تدم رو «شغوط هد(هتنوبف) هدنرلخ رات ۰

 «بودیک هبهننآ «هرکص ندکدنلک | هدانودک امو رصم

 (نوریپ) مکح .یدیاشلوالوغشم هلیسیردت هفسلف
 یآبلرهو تایوجه ضعب یفراق هبا کح .یدیا يحم
 : .ردراو

 تلود (بوا ی هالادبع دع وبا) 5

 ریهاشم شماشاب هدننامز هبسابع مت

 .ردندنرایلدازآ ۳ یو یهفوک بولوا ندا رھ

 «بولوا ندنسابحا كقعسا یلغواو یلصوم ميهاربا |

 قو رب هللا حدم ییهکماربو ینومامو نیما هفیلخ

 باستا هدیرم نب دز هدعیو ؛شلوا لئات هراناسحا

 لزوک ضعب ید رتاد هنفصو كمارش . یدیا شعا
 . ردل وقنم ردا ون قوج رب هدنفح .ردراو یراعشا

۱۰۹ 



 ن ی ت

 ی سطوس زاد هدا كامار غلا توش
 : ردندنسهدیصق رب

 برط ىلع ةرکس نم دبال
 برک نم لیدب احور لعل

 ربارب هلا نویز لبح (--لبح )۱ .
 هان د هک هردخاظ ییآ هدنیظسلف أ ن

 .ردروکذم ہریسق ماقم

 رفروکرب هدن رق هصیصم هدماش رح تای

 وک نودوا ههرصم راد .بولوا
 نایب یوج توقا ییکیدنلکو هداروا رلیک نروت

 یرفروک نیسم ابو نوردنکسا ندشرعت و .روندیا

 یسضعب كيرع نویفارغفح .روبلپشالک ۲ یفحهلوا

 یتآ .بولوا ید هبصق رب ۳ نیک هلیسا وب

 ناب یغیدلوا شغلو ینطو كن( یاس ) ی

 . را رو دیا
 -اشم (عطقا هللادبع نب دابع ربخا وبا) ا

 «بولوا ندسدحمو ندا ربه ۰

 ینیدلوا عوطقم یلا ریو «ییدلیا تبسنا هلعابس
 هدنفحو روبشم یفیدنلو لوغشم هللا جن «هدلاح
 ڭا لک و 5 قوا
 ۲:۹ .ردو یخدینیدلوا یلبرغم لصانع .ردشغا

 . ردشعا تافو هدرصم هدنرلشاب ۱۲۰ «هدنخګ راب

 نداحص یخد ( یتانیت را یبا نب یسیع ) یلغوا
 .ردشعا هشرش ثیداحا تیاور ندردب «بولوا

 روپشم لا كنايلاتبا (۲۱۳۵۱۵۲60)
 ۱۱۲ بولوا ندنرلماسر

 تافو هد ۱۵۹۶ و «شغوط هدکیدنو هدنخرات

 یدرک اش كن (ونایجت) و یلغوا كنیجایوب رب .ردشقبا
 هدهحرد كحهدا تباقر یاعدا هنیداتسا «بولوا

 .ردشقارب رل ر قوچ ربو شا بسک ترابم
Cet) 0هصط یهدرغم  

Saیعدق سا كنسهصق ]  

 هروننا

 یرکرم كناصقا برغم ینعب كنسبیغ مسق كن
 یا (هنابعنبت ایناتیروام) هنکلع و .هلغشلوا ذاا
 . یدشلربو

 (وهی) هدنتیح (1519-11۵9) | ۰ مع
 هابصنم رہ ولو هدرزو ی رپ ۱

 ریش لوی رب هدنسهرا نکپ

 هسنارفو هرتلکنا هدنخرات ۱۸۹۸ .ردراو یسلاها

 ن ی ت 7 نفرات

 ۱ .بولوا

 | (ایناتروام) 1۳ و هدننامز یتلروطاربعا امور یکسا

 هدنسبلاعش لحاس .ردرابع ندممو كا بارش |

 اهاعم رب هدربش و هدنسهرآ یلود نيچ هلیراتلود
 ردشع وا دقع

 الثم دم ناتسنورب با لادن

 9 «بولوا ندنراسسوم

 ارو ؛شغوط « هدنتکلع(لاغ) كنه رتلکنا هدنخم رات

 | ؛بولواعبات هنبهذمو رکف ك (رتول) .هدلاح یغیدلوا
 درط ندهرتلکنا «ندنکیدتبا هجرت ههحزعنلکنا ی یجا
 هشیروک هل (رتول) هداروا «هلتلح ر هنابنال آ قرهنلوا

CAرشن ینسەجر كليجا هد (رونآ) هد ۳۵۲ ۲  

 «هدهسیاشعا ترشابم هنسهج ریجد كناروا و «شعا

 ) «هنیرزوا یساجر كنیرنه یمرکس یارق هرتلکنا
 ۳ «قرهنلوا فیقوت , هلرما كنیروطاربعا ايال

 یدسحو قانحا هدارواو شرون وک هغروبسغوا

 .ردشهوا قارحا

 درب هدنسهس 1 ۳ كت ۰ ۰ ۳
 نیلم ده I رج ۱ ببر راہ

 ؛بولوا هبصق رب هدنبرف یدالب ] 5
 یفیدلوا یعجع كراج نانلوب هدنالماعم هلیماوقا ربرب

 .رویدبا نایب یوج توقاي
 هدنتسوا «بولوا غاط رب هد ۳

 ۳ ۳ یلاها ۱ للم ن
 ینکیدلیا ادب ندنب رق كشک امو یتفیدنل و عرازمو ارق
 .رویدیا نایب یوج توقاي

Tingmouth ( ) كنهرتلکنا 

 تن تو هدنتابا(ںیشتوود)
 ۷۰۰۰ بولوا هلکساو هبصق رب لزوک هدنبصنم
 .ردراو یرلماج زیکدو یسلاها

 هدالقک كنات و ( 16۳70۹, 5 ت

 هلا 1 ۱ سو

 ۱ " ندایوروآ ؛بودا لصح زاغو رب راط هدنسهرآ كنو

 یس راد طیحم .ردیرع كنناغس رثکا نلک هتداعسرد

 یسهبصفرب هلبعا (هلوقبن یآ ) .بولوا هرتمولیک ۰
 یشک ۲۰۰۰۰۰ یسلاها .ردراو یهرق ردق ۰۰و

 دخ و "قلبصشا هدلوناتسا یغوچ بولوا هدنرلهدار

 تنم .هددسیا قلغاط یسضارا .رینیک هلقلیخم

 . موزوایلاجارخا هعلشاب .روینلشیا هدییاكب بولوا

 | تومغنت

 یرلهراغم قوجرب هدنرلغاط «یناعلرب هایعسا (ومروناپ)

 بارخ رب هلاق ندشنامز رلیلکیدنو هدهبن رب عفو

 .ردراو یس هعلق



 و ی ت

 هدتقرش هرتمولیک ۲5 كنامورو ۱ لووی
 .ردراویببلاها ۷۰۰۰ «بولوا هبصقرب یرکماضق

 .ردراو یسرظنم لزوک «بولوا هدنرزوا كە
 .رودما لیکشت هلالش جاقرب یربن (هنوروت) نچ ندننا

 ۰ رد (روس) یکردق مس | «بولوا هبصق ر , کا

2 
3 

 ج

 ا یسهقیتع راتآ قوچ

 رب ر هدنسهرا نیطسلف ضرا هللا رصم | ړ
 -روک هبقع هدنلاش هرجا رع «بولوا] ۰

 یرعوط هونج هدنسهرا یرفروک شیوس هلق
 ےسق .روبنازوا هدننروص هر رح هبش رب لكشلا تلقا

 ترضح هدنلاش كنوو نعاط انسروط هدنسونج

 هت یار یرلقدلوا بئاغ كلیارسا ی هلا یسوم |

 ردقهرتمولیک ۲۰۰ یلوطو ٠٠۰ یط ع .رددوحوم

 ندرلغاط قلشاط هلرلارح قلموق یسضارا «بولوا

 .ردلکد رومم «هلغلوا ترابع

 دقق ناو 6 ۳

r. |۵  
 ندننطوو ؛شغوطهدررقاس هدنرلخرات ۳۰۸ دالبلالبق

 ندنارقوسیا .بودیک ههنا قرهنلوا ین رار هل ردپ

 انودک ام هلبخرات كنم .یدیشلیا هفسلف لیص#
 یخ رات كنودورهو شم زاب خرا كلف یرادمکح ۰

 هرقف جاق رب نکلای ندنراثآ . یدیشقا راصتخا
 .ردشلمب هنلو

 * ات وغو رتسوآ زا( 160021۱2 :

 ا ا ۱ تو
 كليا ییهتنوسالامآ یسدازع .یدیا ینکی کاک روت 8

 ندنتافو ك (قیرالاتآ ) یلغوا هللا تک یوزآ
 E هرهکح «هدهسیا شع شتا جوز «هرکص

 «ندنغيدلوا شتا لتق بهموقم .نوجا قلاق
 -وقم « سولاینتسو یروطاربعا مور هینبطنطسق
 هلیسهدنام وق ك( رازىلب) .هلیسهناب قمل ینماقتنا كنه
 ایلچس ترهدبا قوس رکسع هابلاتیا هدنشرا 8
 ؛شعاطبض یتسونح مسق كنایلاتیا نوتیو یلوبان هللا
 هلکعا ریکلد یتسهعس هدهاعم ییدتنا اضما كناد وئت و

 .ردشلوالتق «نکردا رارف .قرهنلوا طاقسا ندتخت

 ایسارتسوا ( ۲۸۵۵06۲۸۱0 ]) داند ۹

 هدنشاب ۱ «هدنخ رات ٥٤۸ .ردیلغوا كتر دوټت

 هہهلعر

 ۱ یگرب توتت والس ازاد

۱۳۳۱ 

 | هدنلاا امور كنالاتبا (11۲011)

 و ی ت

 را ۵ ۵۳ .بودیا سولح دن هدلاح یعیدلوا

 .ردشمروس تموکح كد

)"h deb e1(قنارف هلعساو  
 و شکیبا نیزارادمح

 (یریت)ینربو یلارق یخکیا كنايسارتسوآ یسیجرب
 مکح دهنخعرا ٩:۸ ند ٩۳۶ بولوا یغوا كن

 4هسونابنتسو «بولوا مدا رب روسح .ردشمروس

 ییهرب واب ندرلت وغورتسوا ؛نوحا كعا دادما یشراق

 هد سهققاو دیعا وم» كس واتس و هه تا نقولا

 ییدکو :شعا برح نالعا هرلتوغورتسوا یشراق
 یرغوط ههینیطنطسق «كنرهدیا بیرخ و تراغ یرارب
 .ردشلوا فلت .بوشود ندننآ .نکیا هدکع رو

 ؛بولوالارق تلا كنايسارتسوآ یسیعنکیا
 ۱۱ «هدنخرا ٩1° .ردیلغوا كقربدلش یعتکیا

 ۰۱۲ ؛بولوا فلخ هنبرد «هدلاح یعیدلوا هدنشاب

 دور ) رد لوي ادتا .ردشمروس مکح كدەنخ رات

 درط ینو هدعب .بودا كلم هرادا هلبتفرعم (تواین
 هلا یربت کیا یرداربو هلرتودق یعکیاو ؛شعا
 میلست هنژابنوربو ذخا ندنفرط كنوب .بودیا اغوغ
 ردوا ل ندنفرط كنون «قرهلوا

oe) ۱و  

 وا ندنرلسنرپ توغیسیو نروس ) ۰
 قراط رار هلاقیردور هدنخ رات ۷۱۱ كدالیم .بول

 هدعبو هنروم اریس «هلغلوا بولغم ندنفرط دایز نب

 ییو هیسنلب «هیسم «كرلیکچ هنیرلغاط التوم روا
 کت تلود کوک تکرزغ نان رافطح لاو
 عنام هنسبقرت كنهبمالسا تاحوتف #دهننافوو ؛شعا
 هروکذم تکلع هرکص ندننافو كنون .هدهسیا شلوا

 .یدشمک هنیلا كنيپسم ةا عید

 ۔اہکح ےرق ناو ( 0
 o a+ 1 ۳ ۱ رودوتس

 هدنربش مدق ناوربق ینعب (نریک) یهدهقرب هدنخیرات
 یتسهذاک ههل درایو .ردشعا تأشن هدارواو دلوت

 ربش ؛ندنکیدتیا راکنا
 ییالوط ندنراکنا وب یخدهداروا هدهسیا شلک هبهننآ

 مش  قرهنلوا مکح هنمادعا

 ) S* Théodore ) — تنس 2

 ؛بولوا ندنرلزیزع كرانايتسرخ ۱ دا
 هدهبسامآ قرهلوا هدنسهرکسع تمدخ كرابلامور

۱ 

| 
۱ 
| 

 تر دوان

 ‹قرەڵلوا قن ندروکذم

 . ردش وا ےہ



 و ی ت

 هر وعکشا ,ندنکیدتبا قارحا ی دبعم كرلکر فم هللا
 هدب ٩ كساب رفت .ردششوا قارحا هدعبو شف |

 رودوئت تنس رب رکید -- .رونلوا ارحا یسطرو
 هد۸ ۲ ٩و «شعوط هد هینیطنطسق هدنخ را ۷٩۳ ید

 .اربعا ندبا ذاختا هفیظو یغمربق یرلتب .ردشعا تافو
 قنو سح هلاعفد «ندنکیدتیا تعنانء هراروط

 .یدشغلوا

Théodore 7اب کیا و (1ا ود وک اا کیا ةلسا  
 هنتیسنج مور یسیجرب «بولک)

 هنخرا ۰۶٩۹ ند ۱۶۲ «هدلاح یغیدلوا بونم

 هلیعسا (۷0» 011615105 ندحوم)و ؛شغا قلاباپ كد

 یلتدش كب یشراق هرلندا راکنا ییلثت بودیا روهظ

 «بولوا یلامور یسیجنکپ .ردشو هدنالماعم
 تافو هرکص نوک ۲ ۰و «شفلوا باتا هد ۸

 .ردشعا

 هع روطاربعام و را 1 16000۲۵)

 یکنج. لصانع «بولوا ندنرل

 لوا ندزامقیچ هتخ سونابنتسو .هدلاح یتیدلوا
 وز .هلکعاهقالع هنسیدنک

. 

 لوي نیداقو و ؛شعا سولح هتخ اکرتشم هلبسیدنک

 هنصفر ندنف رط باب :قردشیراق ید ههیبهدم روماو

 .ردشعا تاقو هد .یدبا شک زا مکح

 كافوتت روطاربعا ید هرودوئت رب رکید

 لاححم ى یلغوا هدنناف و كنو «بولوا یسهصحوز

 طاقساندر ادتقا عقوم هد۸ ۵۷ و ؛شلوا هیصو دئلار

 ندتتس وب كل هنس نوا «قرهنلوا سح هرتسانم رو

 .ردشعا تافو هرکص

ETكنطنطسق ی زوقط یخدءرودونت یصج وارب  

 هلا (ذو ز) یسهربیشم در «بولوا ىزىق

 یت واو شمروس تموکح هتفه جاق رب اکرتشم

 ۱۰۵۶ هدننافو كنطنط بق

 تکلع هرادا هنالقاعو هنالداع .بوروس تموکح

 هدیو یسهلالس اینودک ام كنغل روطاربعا مور .ردشعا

 .رویلو ماتخ

 ۱ هرودوب

 هدنخراب ۵۲۷ .بوداج

 2۵ رد

 یعتوا هلسا و ( 0012 )

 نداق رب هدامور هدیدالبم نرق

 و و .شلو تربش ردق وا هلبلاجو نسح «بونل و

 هرودوئن

۱۷۳۳۲ 

 | لوبق یننایتسرخ هدنخیرات ۲۰۷ «هدلاح یفیدنلو

 یرکیدو(هبزورام) یرب «بولوا یزبت یکیا یجهغیرتناو

 چوا هل رلبلامور 0 مر وس تموطح هلدهنخ رات ۱ هادهنخ راب ۱

 لاج هکعا طب ییهنورانو :شعا هبراحم هعفد |

 راتهافس ی ذوق ردق وا هدهاس

a u1  

 ۱ ۱و رب رکیدو «سالحا ی (ناژ) یسویقسب هندار

 لزوک یک یسیدنک .یدضشعا بصنو لزع رلاپاپ

 ۱ .یدرونلوا همس هرودوئت ج

 هرات وغ ورتسوا (1۱۵000۲:6)

 ۶۷ ۲ «بولوا ندنرارا

 ؟شلوا ثراو هریمدوشت یردب هدنسیدالیم ځرات

 بودا هداعا هننخ یواز یروطاربعا مور هد ۷۷و

 قرهنلو هدهینیطنطسق هلیقرط نهر هدنغلقح وچ ًاتاذ

 ندنفرط روطاربعا «ندنغيدلوا شلآ ینسهیرت مور
 «قافتالاب هلبروطاربع/ مور هد ۷ :یدیشف وا لیعت

 كرهدیابولغم ی(رقآ و دوا) «هلرکسع قوس هابلاتیا
 یاننا یرکصندکدتبا اضرا هتموکح یارحا "اکرتشم
 ییایلعسو ایلاتا نوت «كرهدا لتق هلقاجحب هدماعط

 هنساکلا کلام هجن راسو اینوناپ ؛ایریلیا هدعبو «طبنص
 دقع ید هلرلقنارفو راتوغمسیو .یدضشعا قاحلا
 وراعم و ؛شعا ذ وقت راد عیسوت بود تبربص

 A ددم امور سا ؛بودیا هاج ینراحو عیانصو

 ۳ كنایرآ «هدهسیا شمالشاب هکعا ابحا ندیکی

 «یدیشمامهریدنیصیا هنیدنکی ران ابلاتیا .ندنغیدل واعبات

 «هلکغافشک قافتارب شلروق هدنیلع هدنرع رخاوا

 ندکدتبالتق یشک چاق رب قح راغب «بولوا عبات ههو

 اباذغر «قرهالک | ییرلقدلوا هانکی دل رلن و «هرکص

 هد ۵۲1و ؛شلوا التبم هردکو نزح ربو هبینادجو
 یسهعوجم نیناوق رب .ردشمتا تافو هلربثأت كلاح و
 .یدیشم ردتبا ربرح ید

(Thèodoriqne) 8هدایناپسا  

 ونیسیو نروس تموتح ] ۲۳۶
 ِ یفک جوا هلعسا و ندنرللارق

 هاو و یسجرب

 قدودوثن
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 اک «هرکص درو حد یزبو کو ؛بودیا

 ۳ «بولوالخاد هقافتا نالوا یغراق هلالبتآو ؛شعشیزو
 . ردشل وا لونقم هدانس 4 راح (نولاش)



 ويت 4

 هد 4۵۳ بولوا یلغوا كانیصرب نکا ٤

 ؛شمک هنخ «كرهدیا لتق ی (دنومبروت) یردارپ ا
 لنق ننشفرط ( ا د

 ا هنتخ ینلروطاربعا ب بر

 هدعب و )و ادتبا وا دو ۱

Théodosiopolis 

 ]۰ هل روب تعحام هنسهدام و .ردیع 1

4 
۲ 

 یشک چوا ندنراروطاربعا ۱ و ا 1 سود ون ۱

 : ردشلک

 ۲: بولوا نونعم هلبناونع «كویب » یسیجرپ
 .ردشمنوط هدنربش ( هقواق ) كنابناپسا هدنخرا

 برع «هنیرزوا تببلاغ یفیدنارق یشراق هراتوغیسیو
 ندیاتافو هد ۳۷۹ «ندنفرط (ناینارغ) یروطاریعا _

 و ؛ششوا بصن هتغلروطاربعا قرش «هنیرپ (سنلاو)
 ی ناامید ناو اتو )با قم ۱

 هد۳۹ ٤و ؟؛شعا هعفادم ی( نابتنلاو) یخکیا ینلخو

 برعو قرش هجرت بحاص «هنبرزوا ینافو كنابتنلاو |

 (سوبرونوح) یلغوا کیا یتکلم لوا ندننافو «بودیا |

 لقاعو لداع .ردشلوا یروطاربعا قرش یسیعتکیأو 3

 قحا ینضارقنا كنتلود امور «هدهسیدا را

 هتخ هد ۰۸و ؟ ؛شغوط هد ۹ «بولوا لغو

 «بودیا سولح "
 «سوهت ایر زو ادتا «بولوامدارب كشوک .ردشلو

۱۷۳۳۳ 

 | نالوا یرادمح راتوغورتسوا یسکچوا سم

 ۱ دق ما كمورضرا

 مور هلعسا وب (1۱:۵00056)

 | تافو هرکص هنس ر هددسیا شلوا یروطارعا 1

 هدننامز یرللغوا .ب ولس هلوا ردققم هر ات ًاتقوم

 ؛هدهسیاشم زاب یتخ راب كنو «بودیا باستا هسویپم ۰ ٤

 ۱ ی ؟؛شعا لق 1 ۱

 | كتسوداقرآ و e ا ا

 یروطاربعا قرش كدەنخ رات }0°

 و ی ت

 ودوا) یسهحوز هرکص ایر و) یسهریشم هدعب ۱

 هرادا ندنف رط(یاسیرخ) مداخ یسیجتبام تیابنو (ایس |
 هنر وطسن و شش وا ه را دنا را

 هلنافالتخا ندیا روهظ هدنسهرآ یرابهذم هبختوا هللا
 سلح رب (هدغولس ابآ یعی) هدسفا «یرهایشارغوا

 وا عج یخد تاماطن ضعب .یدیا شلدنا رقع فیل

 .یدشف

 هدننامز .یدشعل وا

 ؛بوقروق قوچ ندالبآ سویس ودوئت

 لتق یتسیدنک هرکصو «شمریو هرح هنسیدنک |
 .یدبا شمامهلوا ردتقم .هدهسیا شعشللاچ هکم ر دتا

ET 1هدسودر «نکیا لصح هددیم ردا یسحج وا  

 عیقرت هغلروطاربعا ندنفرط ع ندا نایصع

 ؛قرهنلوارابحا هلوبق یار هایساضر مدعو ؛ششلوا

 شعا روبحم هغارف یاسا «هلدورو هنهينيطنطسق |

 یسچا تموکح یاعدا كنوئل یعجوا ًابقاعتم یدهسیا

 .ردشل وابهار یر رف یدیسیدنک « هنیرزوا
Sf Théodo-) EE 

 ندنرازینعكرانابتسرخ(6 ۱ ر
 هد ۵۲۹و «شوط هدایکودابق هد ٤٤۳ «بولوا

 رتسانم رب هدم تب .ردشعا تافو هدنشا ۰

 ارو هدن ۱:۱ تینا نوا ,یلتشعا ساک
 .رونلوا ارحا

 تكنسهبصق هفک (0)۲۱۵0005) ۱ ۹ ۰
 -هدام « هفک»| .ردیعدق 2 سو دوس

 | .هلبرویب تعحارم هنس |
 راصح رغس كنغاعس ریمزا (۲60:) ۱ ا

 هدنن ونح لراصع رغسو ه دن راد سود

 ۔هبصق (قجهغیص) نانلو یرکرم هیحان بولوا حفاو |
 وا كا و یق نافرا هر ده عاس
 یر ریش ۱۲ نالوا روبعم لا كنسهطخ (انو )
 .یدیا

Eروم عدق نانو ( ۲۵6۵۲1۵۳6 ) ۱ - 

 و ندنراخ ] *

 رددوحوم یرلهرقف ضعب رکاب كخرات و
 -امز ینلروطاربعا مور هبنیطنطسق هلعسا و س

 ؛شوطهدن رلخ را ۷٩۱ «بونلو خرومرب یخدهدنن |
 لدهن را ۳۷۳ ند۲۸6 .ردشعا تافو هد ۸۱۸و

 بهار .ردراو یخراترب یواح یناعوقو ندا نایرح
 روطاربعا ؛ندنغیدروط یشراق هایش تب «بولوا

 .یدشفوا بیقعت ندنفرط



 و ی ت

 هجمروطاربع امور (1۱:60۲ظ۸00) ) ۰۰ ءم

 یبهنأضم لصانع «بولوا ندنرا ] ۵ ۳
 ندنفرطنامور یکیا روطاربا هد٩ ۵٩ «نکیا یزیق

 «بولو تربش هل رلتیانحو تهافسو ؛شفلوا جوزت
 یروفکی یعکیا یتسود «هلا لتق نحوز هد ۳

 یتسودرکید « هللا لتق ید ینو هدعبو «سالحا هتک

 هتخ یسهجوق یعنچوا وب .یدیشلنا داعقا یناژ یحنرب
 هدعب «هدهسیا شتا نن یتسیدنک را ردیا سولح

 هدننامز نیطنطسق ی زوقطو لبساب یخکیا یربلغوا
 .یدشلیا تدوع هتغشباب

 وطاربعا اينالا ) Théophanie ۱ هراز تب

 .اربعا قرش «بولوا ندنرلهچر ) ۰

 یلغوا كنوتوا ویب .ردیزیق كنامور یعکیا یروط

 مسق كنابلاتبا قرهلوا زاهح «بوراو هنوتوا یعکیا

 :شلوا هیصو هنولواینجوا .یدیشمروتوک ینسونح
 .ردشعا تافو هد ٩٩۹۲ و

 دق ناو ((Théophraste( „ عم

 EY A 0 ۱ تسارفوتن

 هدنسهبصق (سوسرا) كنسهطا یللدم لوا هنس ۱
 كنوطالفا ,بودیک هبهننآ هدنشاب نکو ؛شغوط
 ۲۲ ۲ دالبلالمق .یدشلوا یدرکاش كنوطسرا هدعبو

 |. زا هدنسهس ردم (نویکیل) هنر كنوطسرا هد

 ےسا ؛بولو تربش هلمسقالط و هدافا نسحو ؛شلوا

 ۱ هدافایتسانعم « مالكلا یهلا » «نکیا (ماسربت) یسلصا

 ندفرطرهو ؟؛شفلوا همست هلیعسا (تسارفوثت) ندیا
 ربو ۸٩ .یدیا شلوا عج هنسیردن هقلح هبلط
 یک یداتسا .ردشعا تافو هدنشاب ۱۰۷ هدتیاور

 بولوا عماج ینونفو مولع هفاک
 رثکا .ردشلوا بئاغ یرثکا .هدهسیا شمزاب باتک

 هبا وه وجع .ههیعیبط تمکح«هنایندعم هتنبنیرانآ
 عیابط » ید راد هقالخا «بولواقلعتم هداوم راسو

 وم كنبرانآ ..ردراو ییاتک رب ربتعم هلیناونع « رشب

 هنسهنسلا اپوروا رثکاو «رشن هلناعفد ینالوا دوج
 .ردششوا هجرت

 هدایز لات

 - روطاربعا قرش ا 2
 كلام ىيا .بولوا ندنرا] ك

 -اربعا كدهنخرات ۲۶۲ ند ۸۲۹ .ردیفلخو یلغوا

 (یوص كناتلا باب)

 .یدیا شعشاعوا

 ضعبو یراعشا قوج رب .ردشعا تافو هو ۱۳۱۵

 هرک ج «قرنلوا قن هللاعفد ندننایل ره رباغم |

Eتابلرع قوجرب . ردششوا دیلقت ندنفرط  

 نالوا یسآر طقسمو ؛شمربتک هلبا هیراحم هللا یصتعم

 یغیدنلوا بی رخ ندنف رط مصتعم كنہرہش (موبرومآ )
 کش تبیسیدنک .ردشما تافو ندنردک هجدبشیا

 قوچ هلابهر ةفأط نديا مازقلا یرلتب «بولوا

 | ندنسارعش هسنارف (1۳60۲۷) | ۱۰

 شوط هد ٠٠۹۰ .بولوا لاو

 هقالخاو ندیداقتعا مدع .ردراو ینابلرهو تابوعه

 ارحا ارج و «هدهسیدشفلوا مکح یخد هنمادعا

 ۱ .ردشماش وا

y (S* Théophile) — a 0 | 

 یزیزع ییا كرانابتسرخ یال
 یسوپقسپ هبکاطنآ هدنخیرا ۱5۸ یسیجرب «بولوا
 | هعفادم یقلئایتسرخ .ردشغعا تافو هد۱ ۹۰و «شلوا

 ۴ یسطرو ۷ كلوا نوناک .ردراو یانکرب یللو

 هب ردنکسا هد ۸ یسیعنکیا س .روللوا ارحا

 ۱ هبب رخت یدبعم (٩ سیآ ) قلخ «بولوا یسوپقسپ
 لہکم نانلو هدنجا هلروکذم دنعم و «شعا| قیوشن

 .ردشلوا ببس هنیوحم ید كن هناخجتک رب
 | مدق نانو ( ۵ را نفر
 دالنآ لب بولوا ندنسارعه ی eee)  تا رفونن

 ؛بودیکهرصم «هلکرت یایلجس ییالوط ندراقلقبشی راق
  هننطو هدعبو ؛شعا باستا هسوبلطب یکیا كليا
 . شلوا لئاب هتافتلا كوريه یع 1 .بودا تدوع

 ۲ هکلبتفجو هفلناوج .ردشلوا رم قوجكب .یدیا

 ۱ .ردشلوابئاغ یراعشارثکآ ؛هدهساراو یتدیداصق و

(Thionville ) .8 اسلآ  
 | E اا | لیوني

 | «بولواهبصق رب هدنلاعش هرتمولیک ۲ ه كچمو هدنراسب
 ۲ .یسهحاب اا «یسیلخاد بتکم «یسیلاها ۸
 ۰ باروج « هربیو یرلهنا ابد .قیعج تعارز

 ۱ .ردراو یرلهقیرباف لاقوطو



 ندهبناقع یارعشریهاشم (نیدلاءالع) تاب
 هدنسهبصق هع زوا كنهنسو «بولوا

 هاشاب دج هداز ےس رول
 «هنسول «كرهدیا بنام عطف هدیلع قیرطو «باسشا

 هرکص ندقدلوا لئان هنیرلتیولوم رکبرایدو هینوق
 بورض هدنراعشا .ردشعا تاقو هدنخراا ۷۱۲ ء

 قجا .رددزنابز یرلعارصمو تيب ضعب ندلیبق
 یلفلکت یغوچ بولوا مقاو رتش هرک یراعشا
 تسوش .ردراو یناود عوبطم .ردیلاخ ندنوالحو

 ۱ :رددنراعشا "هلج
 چه یدلیا حالع هقشع ضم كوست
 جا نی وص هدزا شورف تامارک ج یا

® 4 ۰ ۳۹ ۰ ۰ 2 

 وا تب وچ .ردیل () بولوا ندنسارعش ناری ۱ تاب
 دتقا سک انب راکرکا تسکس هراچ

 تسا هداتفا یسکب مراک هکتسنیا لکشم
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 ۱ تاب
 ییدلوا یلئاشخ د یدادحا بول وا ۰

 تاقو هد ۱ .ردشعوط هدیلهد یسیدنک «هدلاح

 وش .ردشقار ناود رب یواح عد ٩۰۰۰ «بودیآ

 :رددن راعشآ *دلج تب

 دیو نما دیو
 ۱یعرکد راذکت دوخ لاح مسرب

 ندهباعع (یسوالایراصنالا) ۱ زا نا تب راز
 هنا رابخ . «بولوا

 .ردفلوا دیپش
Eردب « بولوا نده | و  

 هدناونع او هدا ۱ ۳ 0 ۳۳

 شثكوا میلست هنسیدنک (ملص) هلالوسرتیار ؛هنیر

 «كتسلاع ندنب نس هدهراح » یسیدنک .هدهسیا

 رب .یدیشقا ملستهدبلو نب دلاخ ترضح كرد

 | ندنسارعش ناتسدنه((لضفا دجم ربم)

 | - زوا یتداہش كنهحاور ن هللادبعو ؛شفلو رضاح

 | و .ردنداع كل لوس رازوس روبشم ندنلببق لاثما

1 
۱ 

 ثیداحا ضعب ندنسیدنک |

 وا حورج |

  E ASفا 2(

 دیک هللا یدیالا هحلط هدنسهنس ۱۲ یخد هدخاورا

 .ردشلوا

 | ذج نب تبا
 ها فئاطو «شفلو رضاح هدنرلانع رد و

 .ردشلوا دېش

 (یبررطا یراصنالا)
 هبقع «بولوا نددناڪ

 ندهباعع ( یراصنالا ) |

 هدنسازع ردب «بولوا )
 .یدا شعا لاقتنا هرصم هدعبو ؛شلو رضاح

 .ردلوقنم هشرش
 9 ES ۱ | دلاخ ن ۱ دی تولوا نده اد

 هدنسهعقو (هنوعمرتب ) هدتیاوررو (هماع) و ؛شغلو

 ثراح نی تان

 نده ج ر ید اسنخ ن تنا -- .ردشلوا دیش

 .ردشه و سعاح هدنسهعقو رد بول وا ۱

 ۔ ها (حادحدلاونا)
 «بولواندراصناوند

 ( هعا
 سک

 .ردشعا تاقو هل ربثأت كتنسهراب .بولو

 (عفور نب تبا دوخاي)

 ۔وا ندراصناو ا تبا

 لاقتنا ه مصم هدعب و «شلوا نکاس هده صد بول

 .ردشعا لقن هشرش

 ۱ حادحد 3 ا

 هدهب راح وو تعاڪش راپظا 0 دحا

 ندراصن | و ند هاج (دزوا)

 (ملص)هلالوسردبع ؛بولوا

 هبنک و سا و = .ردیرب كراندبا عج ی رک نارق هد
 .ردراو ید تاذ رب رگید ندراصناو ندهباعع هلا

 ندراصناو ندهباصع ۱ ۸ ۰ *

 LES تبا
 «شقلو رضاح هدنسهعقو دحا ر

 | دیزن تبا

 ارب هللا ثراحو
 یلغواكک اس — .ردشلوا دیبش هدهراحم و ثراحو |

 . ردند هبارعع ید تبا | رو ؛هدنسه راحت هدر لها هدنخ را ۱۱ هدتاور



 با ث

 بشه (نسطاوا ۰ : ۰

 برو ال لانس تبا

 كشا ن نانسو ینوروت كنهرق ن تبا روہشم

 هلاب نکتسمو هلابقنم ندهبسابع یافلخ .ردیلغوا
 ۲۳۹۴۳ و ؛شفلو هدنتابط تمدخ كبلل عیطمو
 یتس هبخم رات عیاقو كل رصع .ردشعا تاف و هدنخم رات

 .ردشمزاب جرات رب لزوک عماج
 ندد ص د رر وا 2 0

 1 ۱ لا تبا
 تدمر هدعبو شعوب رضاح هدنراهعقو دحاو قدنخ

 .یدیشغ |لافتنا ههرصب ًارخۇم .بولوا نکاس هدماش
 بونلو ید تاذ رب رکید ندهاعص هلعسا و بس,

 . ردب وه یغیدلوا یردارب تام ل هریبح وا

 مس | دارا تیرط با :
 ی سای هتاوف امر اب

 وا ندراصناو ندهباعع ۱

 رضاح هدنسازع ردب بول ]

 هداصتم ترضح تبعم هدنسهعق و نیفصو ؟

۰ ۹ 

 دبع ن تبان

 شلو

 ندر و ندد ص ۱ تل ن

 یادم رسح « بولوا

 دیبش «قرهنلو هدنتیعم ینقثلا ةديبع وا هدنسهبراح

 .ردشنوا

 ( ینارحملا س نسب وا ۱,
 يا E هرق نب تبا

 عرات ۲۱۱ .یدا بهذلا یتاص «بولوا ندیرع
 هلفلفارص هداروا «بودا دلو هد ارح هدنسب رجه

 ندرفس مور یسوم نب دم «هدلاح یغیدلوا لوغشم
 هد رار هلکعا ربدقت یتحاصف E IS ؛هدنندوع

 كناسوم ن دمع هدتباور رو ؛شمربتک هدادغب «بولآ

 ندنفرط كنو «هرکص ندکدتیا ماود هنسیردن هقلح

 هبهقیلخ یارسو «شلراقبج ید هنروضح لدضتعم

 هفسلف .یدا شفلوا ا هنسهص زنیم بوسنم

 كنبمصع هدنونفو مولع رب اسو تّلبهو موج «بط

 هدنرب ره كنهروکذم نونفو مولع «بولوا یدیرف
 فقاو داوو نا ناتلل» :ردراو ناقلات ددععم

 ېحاص یلوط دی د هدهيرع تایبدا «ېک یغیدلوا
 ناسل ییرانآ كسوینولونآو دیعشرآو سدیلقوا «هلغلوا

 با ث ۱۳۳۹

 قوچرب شثلوا هجرت لوا ندنبدنکو  «هجبر 4 یبرع
 هدابز ند ۰ .رد لیا حس ید ییهینف بنک

O ETREههللاب دضتعم ىلغوا هللاب قفوم هغيلخ  

 ْ تسوبح هج ر بحاش «هدنکیدننا سح بودبا بضغ

 ا هتفالح دنسم دصتعم «هلغل وا رومام هنتفاف رو تعع

 تباعرو تمرح هداعلاق وف هرز دیک ( هدنغب دقبح

 یارحاكنهرقی تنا .شعا زامربآ ندنسلحو «ردبا

 رداون قوچر هدنفح یسهداعلاقوف تراهم یه دتنابط

 | قوچ رب هدنقح قیاقح راسو هحص ظفح .ردلوقنم

 دبعس وا یلغوا زد روھ ت یسهنایکح لاوقا

 | ناتسن تباث نسحلا وبا یرلنوروت هللا تبا ن نانس

 ۔اکحو ابطا ربهاشم ید نانس نب میهارب ,ا قعسا واو

 د

 3 عماوح» «« ساینیع راب باتک عماوح » «« سرفللاو

ESقطنلاراصتخا ) 6 یوالااقبط ولاا  «Cداون «  

 نم ىذلا بسلا ىف باتك» «افیوط نم هظ وفح

 دعبام باتك راصتخا » «« ةحلام رحلا هايم تلعح هلحا
 باتک» 34 مولعلا ىلا ةهقوشلا لئاسلا « ¢ ةعیطلا

 «« م ولعلا تام یف باتک» .« نیئاطسف وسلاطبلاغا یف

 |« جانم سغللا نا لاق نم ىلع درلا ىن باتک »

 عماوح )۱ سوئیلاطح هد رفلا هی ودالاباتک عماوح «

 | ءوس باتک عماوح « 6 سونیلاخ ءادوسلاة رلاباتک

 ضامالا باتک عماوح » ۰« سونیلاط فلتخما جادرلا

 ۰ «سونیلاط ةرثکلاباتک عماوح» «سونبلاط ةداحلا

 و « «« سوئیلاط محرلا رشت باتک عماوح «

 | عماوج» «« ربشا هعبسل نیدولولاف سونیلاج باتک
 |< بطلا هعانص فيرشت ىف هاتک یف سونیلاج هلاقام

 ۲ «یطسحمالیپست باتک» ۰« ضامالافانصا باتک»

 | لیست رک باتک» <« یطسحلالا لخدلاباتک»
  یذلانوکسلا ىف قلا تافقولا ىف باتک» ۰« یطسحما

 باتک عماوح » ۰« نیئداضتلا نابمقلا کوک ن

 باتکل سونبلاج رس عماوح » ۰« سونیلاخ دصفلا

 ۱  لملا ق باتک» « نادلبلاو هایلاو ةيوهالا ف طارقا

 1  ««ةنالا و یلکلاقةدلوتنا یصاوق تاتک » ««ةركلاب

 ] باتک» ۰6 ندبلا ف رهظب یذلا ضایبلا یف باتک»

 .دبسا ن یسع یروبشم هل تانشهدمالت

  هدنشب ۷ هدنش راب ۲۸۸ هرق ن تبا .ردینارصن

 FE ریز هحو رب ینافیلأت هیهیاشا .ردشعا تافو

 لئاسم » ؛« لابطا نوک ببس ی باتک» : : رونلوا

 , لصافلامحو بانک » ««ضبنلا ىف باتك» «« ةیعیبط



 ا

 جارلا ؤس ىف باتك» «« ضيرمل بیبطلا اسم

 لاسر » «« ةداحلا ضامالاریی دن یف باتک » ««فلتخملا

 ریغصلانبنلاباتک راصتخا » ۰« ةبصل او یراق
 باتک» 6 هناوطسالاعطق ىف باتک» 6 سونیلاط

 ما ىف محملا ی نب ىلع ىلا ةلاسر » «« ییسولا فأ

 ضعب ىلا هلاسر » ا باوا نم ابن

 .« قیسولا روما نم هنع هلاسام باوح ىف هناوخا

 ىلع میقتسم طخ عقواذا لئاسمو لاعا ین باتک#
 باتک» «« ایاوزلا عاقلا ثلثلا ف باتک» «« نیطخ

 «« عاطقلا لک شلا ىف باتک» ۰« ةياحلا دادعالا ىف

 باوح » «« ةريخذلا » «« كلفلا هکر ح ىف باتک »

 ىف فرصتلا ىف باتک» <« بیطلا نن دجا ةلاسر

 ابقلخو لالفالا تیکرت ین باتك» ۰« سابقلا لاکشا

 ابف تکاوکلاو اهل تاهلا تاکرح ددعو اهددعو
 ىف باتک» «« اپیلا رحت تلا تاهاو اهربس غلبمو

 ۰« نویطسرفلا ىف باتک» «( ةن وکسلا عماوح

 یف باتک» ۲6 ميناتایدو نئیاصلا بهذم ق هللسر»

 ىف باتک» «« ةئيهلا ىف باتک» .« ضرالا ةع

 باتك» «« سدیلقا تامدقم ىف باتک» «« قالخالا

 ؛« یطسحلا لاکشا یف باتک» ۰« سدیلقا لاکشا ق

 فاتك 6 ةبتسمدنهلا ناسا جارختسا ی باتک»

 نم ةلهالا هیژر باتک» .« بونجاب ةلهالا هیور
 ىف هلاسر» «« سشكا ةنس ىف ةللسر» ۰« لوادجلا

 هكر حل اءاطبا ىف باتک» ۰« طارقس ىلا ةيوسنملاةجحلا

 یذلاعصولابسح اهطسوتو ابنعرسو جوربلا كلف ىف
 لئسام باوح » «« ركر لاج راخلا كالا نم دف نوا

 ىف ةلاغعم » «« مهددع غلبم کو نییطارقبلا نع هنع"

 ةرك هب طيح ةدعاق ةرشع عبرا یذ سم لکش لمع
 ددعو ندبلل ةضراعلا ةرغصلا ىف ةلاقم » «« ةمولعم _

 ««لصاغملاعحو یف هلاقم» «« اهحالعو اابساو اهفانصا

 ینام لع یف باتك» «« نين لا نوک ةغص ىف هلاقم»

 باتک» ۰« لالطالا ق باتک» 6 حتما موقتلا 0

 باتک » .« ةععلاريدت باتک» ۰« صرقلا فصو ق

 ةلاسر » « ةعب رالا ريسفت » «« م وعتلاباسح هنع قو

 باتک عماوح » «« ةغطنلا ط وعسل تقو رابتخا ىف

 فيرشت ىف ةصاخلا باتک » ؛« سونیلاخ ريبكلا ضبنلا

 مم نیصوقتلا زیرعتو اهلها بيرو بطلا ا
 6 تامانصلالحا بطلا ةعانس نا رابخالاو سونا

 لسین لا كاسپ نا ینا فبک ق

 ب | ث ۱۳۳۷

 راآ رکذ» «« ةبسدنهلا ىناعملا نم بولطلا

 دصراع ءاوهلا ىف تناك لاوحا و وا ىف ترهظ

 باتک» «« تباثل اتیوحاو هرق نب تباثو یسومونب
 تباثل اب وحاو ديسا نن یسع لئاسم» «« رصبلا

 نيعلا لع یف ةربصبلاو رصبلا باتک » ۰« هرق ن

 «« سدیلقا باتک ىلا لخدلا» .«ایلوادمو ابللعو

 ءربلاهلبح باتکر اصتخا » ۰« قطنملا ىلا لخدلا »

 ىف باتک» «« یعیبطلا عاعسلا حرش» «« سو نیلا

 را آنم رمقلاق ربظب امف باتک» ۰« هرطقو عبرلا

 سعشلا قوسک لعق باتک» «« هتامالعو قوسکلا

 بطلاإعت ىلع ثحلاف نانس هنبا ىلا باتك» :« رمقلاو

 نب یسوم نب دج یباتک نع تاباوج» «« ةمكح او
 ةحاسم یف باتک» ۰« ناما ا ین هبلا رکاش

 باتک» ۰ « لاکشالاو طسبلا راسو ةحظسملا لاکشاالا

 ةلصفنم دحاو دوغ یلع قلعت ىلا لاقلالا لییسنا ف
 - عبج یف ًائوثیم ًادحاو القت تلعح اذا ابلیس یه
 بڪاوکلا عئابط یف باتک» .« واست لع دوملا

 ؛« قالخالا لع نم لوصالاق رصتخ» 6 ا

 6 تاماخر کک لا تاعاسلا تالآ ی باتک»

 سویلطب رکذ یذلاهحولا حاضیا هل یا

 ةيرودلا رمقلا تاربسم همدقت نم جرختسا ههنا

 نزولا ءاوتسا ةفص ىف باتک» «« ةيوتسملا یهو

 سخاموقی باتک عماوح» «« كلذطئارشو هفالتخاو

 عماوح» «لیای هللاکشا ناتلاقم » ۰« قیطام رالا

 نع باوح » « سویلطبل عبرالا نم ىلوالا ةلاعملا

 عطق باتک > 6 یتخونلا لبس وا ابنع ]و لئاسم

 ماسحالا ةحاسم ىف باتک» « « یاکلا طورخلا

 راصتخا » ۰« مولعلا بتارم ىف باتک» ۰« ةيفاكلا

 باتک راصتخا » <« سونیلا+ نارحلامایا باتک
 طوطا لاکشا ین باتک» .«سونلاط تاسقطسالا

 « « ةسدنبلا ىف ةلاقم» ۰« سابقلا لظ ابلع رع قلا

 عماوح» « ةیقنلا ةيودالف سونیلاج باتک عماوح»

 ضو علاق باتک » ۰« سونیلاخ هه الاءاضعالاباتک

 سعّثلا قوسک باسح ىف نوا هللغغا ايف باتک»

 ««ربقلاو سعثلا قوسخ باسحف ةلاقم» « «رمقلاو

 هلاقم» ۰« سفللا ىف باتک» «« ءاونالا ىف باتک»

 باستک یا قیرطلاق باتک» .« سفنلاماق رظنلا یف |

 هللسر» .« ةغلؤملا ةبسنلا ىف باتک» « ةلبضفلا

 ؛« نررحح نیب رانلادلو یف هلاسر» ۰« قفولاددعلا
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 عطق ةحاسمىف باتك» «« نر اب لملاغ بانک»

 حر شن باتک » ««داصرالا ف باتک» «« طوطخحلا

 ««ةيودالاە مضلأم سانحا یف باتک » »¢ رويطلا ضعب

 باتك» « « ةيودالاه نزوتام سانحا ىف باتك »

 او ج ف ةلاقم » «« هلارعاو ینایرسلاءاجه
 یلوالا هلاقلا حالصا « «4مسدنپلا نهاربلاب رجلا

 ««ةدودححملا بسنلاعطق ف سوینولبا باتک نم

 ي هسدنپلا ع ىف رصتخح » «« موجلا لع ىف رسصتخحم»)

 مالک » « « دضتعلا اپنع هلأس لئاسم نع تاباوح»

 جز ني فالخلا بلس نع باوح « » هبسابسلاق

 | لئاسم ةدع نع تاباوح» «« نعتسمانییو سویلطب

 ةسايسلا باتکز ومر لحف ةلاسر» ۰ ىلع نب دنسلگس
 .هراسو « ساروغبطافلا راصتخا » .« نوطالفال

 د ینیلأت جاق رب هدینابرس اسل هغشب ندرانو
 .ردراو

 ( یراصنالا ساعش ن ) |
 رخف ؛بولوا ندهاصع | ك *

 دنحا .یدبا ییطخ هلراصناو لمدنقا (ملص)تانناک

Eتولو هراس  O 
 .ردشلوا دیبش هدنسهعقو همام هدننفالخنام ز كل( هضر)

 هدانعم لاع هنیرپ ندنیلسم هرکص ندنندابش تاذ و

 ترضح رلتیصو ویو شقتاراتیصو شعب «بونیروک
 دج یربلغوا .ردشلرویب ارحا ندنفرط رکبابا
 .ردرلشلوا دیش هدنس هعقو (هرح) هللادبعو یحو

 ا ف نیس رب تند کلاغ ما
 خد (میطشان سبق نب ثبان)

 .یدبا عاش یردب ؛بولوا ندراصناو ندهاعع

 .یدضشعا تافو هرزوا لرمش لوا ندنووس دفعو

 ترضح تیعم هدنرهعقو ناوربنو نیفصو لج تبان
 لاعرا هدنننطلس نامز كیهواعم ,بونلو هداضتم

 چوا هلیرلسا دیزیو دو رع ید كنو .ردشقا
 (یدع) .ردراشلوا دیبش هدنسهعقو (هرح) یلغوا
 .رددناقن هاور ید یغوا رب رکید هرزیسا

 ۱ 0 و :بولوا نده ۰ ۰ ی
Jردشلوا دېش هدنس هعق و ۱ دا . 

 دف نا تاپ

 .ردشعآا تیاور

 ۵ جم

 رذنلا نی تباثو دبعم نب تباتو دوعسم نب تبان س
 ۰ رب و یفیدنلو ید تاذ چوا ندهباع هاب رسا

 وا ناصر ند نامعن 9 تبا

۱۷۳۳۸ 

 :ردشوا ۱

 هعيدو ن دز یس رعوط اهد و هعیدو یردب |

 «تماقا هدهفوک هدعب هجرت بحاص .یدبا ندنبقفانم ۱

 قا ث

 لنک «شفلوب اخ هدننهف هارصم

NV NC Aنده ااا  

 ردب «بولوا ندراصناو ناممن 1 تبا
 دېش هدنسهعقو ريبخو ؛شالو رضاح اع

 ۳ نده (دعسوا )
۳ 4 

 ..بولوا e و ل تبا

 .ردشعا لقن هشرش ثیداحا نتعب و

EN NSندراصناو ندها ع  

 ۱ «هدنسا نع دحا ؛بولوا ۱ سس  تبا

 1 .ردشل وا دېش «هدلاح یغیدلوا رابحا كب

ROY ۸وا ندراصناو ندهلاعع |  - 

 ۱ | دیش هدنسهعقو هماع و ؛شالو طاح هدناونع او

 .ردشل وا

2 ۱ 
 بول واند a دز 11 تان

 هللالوسر ترضح كنغابا

  روبشم ینیدلوا باداغش هلیسامد ؛لنمدنفا ( ملص)

 .ردلوقنم هشرش ثیداحا شعب ندنسیدنکو

 "هلج تب وش «بولوا عاش رب یلاراخت ۱ فان
 ۱ .ردید راعشا

 جا مدنام قشع دان رطخ رڪ# مدق

 مفرک بابح رس زا هالکو جومز رک

 ا لسا و ید ندنساریکو ارعش ناتسدنه س
 تافو هدسران هدنخرا ۱۲۲۹ «بولوا یرب

 : : ردید راعشا *هلج تس کیا 33 .ردشعا

 شا ن نیز ةناخ ود هدش رب كلف تشیزا

 شاب نیشن هلاځ ناهح یاشاءع و ریساب

 زادنیم تسد لود لها هدئام رب

 شاب نیوج نان كي عناق دوخ بسکم زا

 ندهولوم ماشم ( ینطصم عش)
 تكنهاکرد هیهانوک «بولوا ندا رعشو

 .بولوا یلریمزا لصا نع .یدا ییشن تسو

 ۰ وا هب ر هدنسەراد كناشاپ یغطصم هداز یر وک

 باتشا هی ولوم قیرط ؛بودیک هه ردا هدعب و

 ۱ مر ار دك هة وق اروم :.یدبا شا
 یهاقناخ هبهاتوک «هرکص ندکدتبا تمدخ هدربپ ناش

 .ردشغالاصرا هد ۱۱٤۸١ .یدشفلوا بصن هنتخشم

 | بقا



 نا تا

 یسهنیفسرب عماج یبقانم هبولوم یافیعو یناوبد بت 7
 .ردراو

 نع هک «ردراو ید عاش رپ رکید لمس وب - ڪک

 یر .ردشعا تافو هد ۷۸ ؛شمرو9

 : ردکنوا تب وش .ردراو یراعشا ضعبو"
 بقا ید كهاموا هدنرود یدعروک نوک
 ردندن دادم یییرود لد هن رتسا

 لصا نع (تس ا 1
 اعسرد .بولوا E 9 بقا

 اشا ینطصم هرق SS . هدوروسلاب 3

 خد هاب كبط نفو مولع لیصح هدنسهسردم

 عماج هینایلس هرکص ندلیصح لاکا .یدیشغا لاغتشا

 بط نف میلعت هد (هناخبط) كورتم یهدنلباقم ینیرش
 هدب شاب ۱۲۰ د ۹ قالوا لود ب هلی

 وس هنسهدام « a « 1 سا

 زا ند ها کت ۱ یا
 یرود ینا ناخ دیزیاب ناطلس یسیجرب

 كلام هلاج و نسح هداعلا قوف «بولوا ندنسا رعش

 « ندنغیدلو تربش هلکغد ینات فسو بلغلوا
 .بوناقعصبق یر ندنقشع .یدردا صلخم نانو

 :ردکنوا تد وش .ردشعا لتق هدنشاب چک یسیدنک

 ردم هل مب الد رلایرلد

 ردمهنیس رورس مهدد رول

 یرود ثلا نا دا ناطلأس یسعتکیا

 هنسهقاط یلغوا لوق هدلوساتسا .بولوا ندنسا رعش

 شمریک هترمشعو شيع ینکلعنک .یدیا بوسنم
 -لعو تكنسارعش ناربا .یدشعا هوت هدعب .هدهسیا

 كرهدیابقت قوچ ییراعشا كنبباونریش ىلع صوصخلا
 یناود بت ص .یدشعا تراهمو هکلم بسک هدرعش

 : ردندنراعشا لج تس وش ردا
 یزرلوا كهدیا الجم قوص یتارح لکوک :

 یرلوا كلهسدیا اشا ندزوب وب یراب لاج

 هدرعشكندنا سابعهاش ندهبوفص كولم ف
 نوجلاح هجرت | .ردصلخ ىقيدناللوق

 | یعابر وش |[ .هلروب تعحارم هنسهدام « سابع »
 : رددنراعشا بایت

 ددرکیم نوخ هدیدوت ماوت رجه زا
 ددرکیم نویز وت ېب ملد لاوسحا

 یناث دستت ارت کا تسود یا

 ددرکیم نوچ هک نیبب ترس درک

 و د ث ۱۷۳۳۹

 نوامهو ندنسارعش ناتسدنه ها 8
 .رددنساما یزود هاش رک او 1 E لاح ی

 : ردکن وا تد وش

 دا دی هدعاقو نم رازاوت مس ر یا

 دایرف هدعاق نازاو مسر نیزا دادیب

 ,A E سلسرفوا و سویسوذوا 9
 -وننو سویسود ومت رودوگت » ]

 رو تعجارم هنس رلهدام 3

 ندا سل 4 a ا

 .ردشغا تاف و هد ۱ .بوغ وط

 : ردید راعشا

 تشهب یوس ماوت یوکزا درب رک دب تح
 تا را وید E نآ هک روح زا مت

 هلتیاردو لضف ندنایاعع (راعی تن)
 هبا «بولوا نوناځ ر 4 هروپشم 2

 .یدیا یسهحوز كنەفىذح وا هجرتلافلاس ندمارک

 "هلج تس وش

 كاف تن هيب «طیلستفب هيبت «عیبرلاتنب هيب =
 .ردندناباص ید نام تن هسو

 ندنغاط راش هک: ردرپن رب هد هر رح !

 هبونح هدعبو هقرش بونح فلئاعبت )

 هدم لد هدنعحوم رارومغاب «كرهديا نایرح یرعوط
 «بووروق هدرلعوم نا . رولوا بصنم هتارف

 .ربقارب هدکآر هایم قاط رب
 | هما و هدننرق هعذربو هدنارا ۸

 ۰ و و و 7 و
 .روبدیا نایب یوج توقا ینکیدنید رور كچوک
 نلیکود هنلوک هک وکو نکع ندنبرق یرهبارخ هعذرپ

 ۱9 )و
 یکچوک .ردقو هبش هدنفح هلوا ینیع كنو .ردشغلوا

 ..ردیللوا یسهبعش رب كنو ید
 هبصقرب هدنسهطا(هیلجس ینعی) هبلقص

 هلیغلقوچ كنبرلهغابروق «بولوا
 نویقارغح

۳ 

 همر

 - یعیدل وا روپشم هلس رارح كنساوهو

 ییبع لات نی و .ردروکذم هدنرات آ تبع |

 .ردظوحم یبلوا "

 SE دبع نب هرازرف "| ناور
 ف تر اوا

 :یدشلنوس قلب وش هدندورو هصهدنفا

 قیطم تبخ هلالوسر كيلا

 یدتغت و حور عابرا ةفاسم



 ی ر ث
9 

 7 1 ۳ E تفر و N ,(صحس نامه )0
 ؛بولوا ندهینافع یارعش )

 «شمروک هیر هدنوامش نوردنا .ردیللوساتسا
 یسهجاوید رب .ردشعا تافو هدشع ص هد .NYA و

 :ردکنوا تد وش .ردراو

 تور یا كناوخ دعا لئنط لوا ردق فلک رکم

 تغ هنراسخر هحول شمزاب هلیطخ ییح

  Nتلود یارزو |
 هداز كلم «بولوا نا

 .ردیلغوا كناشاپ نافع یکرک بوسنم هتنادناخ
 لاو ۲ شل ار الو هاوتا قا هدم را, ۲

 هطبضم نوبامه ناوبد هدیلاع باب «هرکص ندلیصح
 هنسهط وا نوامه ناود *یدمآ هد۱ ۲ ۰۱ ع و هنسهط وا

 «نکیا ندنسافلخ روکذم اق .یدیشلوا رومأم

 جاق ر «هلببسح ۱ تباردو دادعتسا

 نآزا «قرهلبروی نیبعت هراتبرومأم مه و هداعا |قوف

 زوریلوو .شعا تسایر هننوپسموق هبسور هلج
 .یدبا شاردنوکاهداعلقوف :تیرومأم نوجسهدام

 یعنگیاو هنتباتک شاب یسهینس ترافس سراپ هدعب
 هننباتک شاب ینویسیموق نیتکلع هلیماعفنا كلرسیموق
 یلیکب رلکب للیا مور هد ۱۲۷۰ .یدشفلوا بصل

 تیرومأمو هنغلفرصتم فیرش سدق هایسهبنر
 ناطلس ناکم تنح «قرهبروب نیبعت هنسهداعلاقوف

 هنب هد ۱۲۸۰ هرکص ندنسولح كناخ زیرعلادبع

 لقن هنکلیلاو بلح هلیماعضنا هداعلاقوف تیرومأم

 هنسهعطق روز .ردشلروس عیفرت هرازو هنرو

 هشیاساو تبنما "هداعا .بوریک هلا هرکسع وق
 ییغلفصتم روزو هلاخدا هتعاطا "راد ینا عر اشعو

 هنسلوا یراج هدرلاروا كتموکح دوش هلا لیکشت

 یدسیج هبنر یمرب هنیرزوا كنوو ؛شلوا قفوم
 نردآ هدنخرا ۱۲۸۳ .ردشلروس فیطلت هایناشن

 تیالو بیرق ههنس رب قرهنلوا بصن هنکلیلاو

 هغ رم رد ی د یا چاق رب «هلا هرادا یبهروکذم

 هبلدع ماکحا هد ۱۲۸۵ «هرکص ندقدلاق لورعم

 ۰ لاو راکدنوادخ هرکص نوک چاق رو هنغلاضطعأ

 یاروش ندا لکشت یی بلبلح هتداعسرد هتسوا هنیو

 .ردشفلوا تصن هنتسایر یسهراد هیلخاد كتلود

YARAهرکص هنس رب بول وا یتللاو تل ایناز هد » 

 لاو «بصن هنکلیلاو سدق نانلوا لیکشت یک

 .ردشلروس لقن هنتالو ندنآ انا هرکص یا قج

۱۷۰ 

 اويس («هنس رزوا م و زا نلیروک OAT (هدلاح ١

 باتک ون .ردرادتیف رثا رب عماج ییرلهبضتم راعشاو |

 ٍ ۱ ع ث

 واه سولح ؛بولوا یسلاو هرقنآ هد ۳

 هدلوا یسلاو هرقنآ هدیناخ دیادبع ترضح

 اعد یسهنس ۱۲۹۹و ؛شلروی لقن هنکلبلاو

 بح ؛بیدا ماع .ردشلنا لاحرا هدساویس

 ناک یا هدینافم ناسل «بولوا تاذ رب روربقرو

 سهیلقرادنقا ید هدهحرسنا رف یک یغیدلوا یشنمو
 حب و هناح رلصا یلمخ هدرلتالو یعیدنلو .یدبا راو

 ۱ .ردشلوا قفوم هغقارب ران آ

 ندنرارادبکح هدوا هدیاتسدنه ماست ۸

 دجیا»| .ردیصلخم كهاش لع ۱ 7
 .هلروب تعحارم هنسهدام «هاش

 لوب نکاس هدنتهج ریادرح هدبرغم ۱ ې ان
 «بولوا ی سا كنسهلبق برع رب

 ن ن رو
 ى رکذلا فلاس ؛ نک,ابس هدب رلغاط شیرشنا و

 یرلیدنک یوفلادبع نب دم یسئر كنسهلیبق نیحوت
 برغم هلکع | جارخا ندنرلنطو .بودیا بولغم

 تح كنيرا سیار یدنک تدم ر ب كرهدیک هاصقا

 هدنسهاج تح : كنب رلرادہکح نرم یو هدنسهرادا

 ۱۱۱ ۸ لرف کس ترس ندقد هاب
 یهلیبقو هدددعتم بورح یکیدنیا هاب رلیدنکینسارمغب
 .ردشعا وع نوسب

 . ردراو هقرف رب هلا و ید ندحراوخ س
 ند ن كلا دبع ا 1۳۹

 الع ربهاشم (یرواسنلا لیعسا
 هدرواس هدنسب رجه جرات ۳۵۰ .بولوا ندایداو

 هدرثن و مظن .ردشعا و ه3 2۲۹و شوط

 ت رہش هدبعو قرش e .بولوا یدبرف كتنامز
 لوغشم هلبلاعا كروک ندنتسو یلی .یدیشلو
 ۳ یسدنک .ردشلو تربث هلیبقل یلاعث .ندنفیدلوا

 هددسیا شا تاشو دلو هدرواشس ردق هنره

 و ۳۳ ترا رد فلو ندرع دالوا
 رصعلا لا نساح ىف رهدلا هي » یروبفم

 ِ نددلج كويب ٤ هک« ردباتک یغیدزاب هایناونع
 ا تكنسارعش ربهاشم كتبرصع ةبولوا

 | رشنو عبط هد (هبنفح هعبطم) هدماش قشمد ارخا

 عرابلا » تكمصم نوراه « رهدلا ةينی» .ردشملوا

 ةیدلوا هدنمهح لیذ كنماتکییناونع «ارعشلارابخا ىف



 ةدرخ» ندنفرط یناهفصا نیدلاداعو «رصعلالها _

 قارودعس یاعلاواو «رصعاالها هدر رحو رصقلا ُ

 بقاعتم یربرب هلبرلناونع «رهدلا ةنيز» ندنفرط "
 هقف»كنببلاعث ادعام ندنو .ردشل زاب لیذ لزوکچاقرپ
 باغ نم » «« هعاربلارس » ۰« هغالبلارس » « هغلا

 د ا سنوم »۰(برطملاەنم "

 یراعشا. رد را ویسهیدا تاغبلتجاقرب هل ران اونع« هینیلا ۱

 :ردندهلجوا تس ییاوش بولوا لوبقمو لزوکید
 قعلاطم بجوت لق تشعب ۱!
 اهبهلت ف قوش ران تنعماو

 ر ىلع قب ةليح دجا ملو
 اهب كار ذا ىلوسر ییع تابق

 رهاشم (یح نت دجا e ا

 «بولوا ندنوفوک هاو ندو وع ۰ ۱

 د یکءهدیرع رابخاو راعشا ظفحو هدهیرع تایدا 1

 EEE .ردشلو تربث هلیسالوط "

 تعحام هنسیدنک ندفرط ره یسابدا كتنامز «هلغلوا 3

 .ردراو ینیلأت چاق رب .یدراردیا هبش لح كرهدیا |

 «بولوا ۳

 3 مغص هدیداعس تقو
 دم یا ا

 .ردشعا هشرش ثیداحا

 | هقر یا ن هل
 ۱ .ردشهو رضاح

 | یضرقلا كلام یبا نب هیلعت

 ندنسیدنک .یدبا یاما كنسهلببق ةضبرق ی ؛بولوا ۱

 .ردل وقنم هش رش ثیداحا ضعب ۱

 - وا ندراصناو ندهباعع ۱ لحن و

 هدنسازع ردب .بول تن ب
 .ردشملوا دیپش هدنسهعقو فئاطو :شالو رضاح

 ندراصناو واوا | ج AE 3 هلع

 ندهاصع ( یمحع !لا)

 هدر صم 2 «بولوا

 (یڪوا)
 ندهب اڪ

 یدک رد شتا

 ؛بودیا ماحرتسا یتساعد كنمدنفا (ملس) هللا لوسر "
 یر ترضح یاد «هلفعوا یاعسا یولط«

 | تیام ؛بولوا

 ۱ د «بولوا ندداعع ۱

 | ترضح نوجا لام لاصعتسا

۱۳:۱ 
۱ 

 ضعب .یدیشلوا نکاس |

 رو باوح

 ۱ دینی»و «ریشک یش

 ل ع ث

 هنسیروس نووق رب یتیلکو هناوارف لام هلبریثات . 2
 زام هدر وس ترضح تعم «هرکص ندقدلوا كلام

 هقدصو ؛شمالشاب هلاغتشا هل رلنوبوق «هللا كرت یغلب

 (علص) هلال وسر بناج «هدقدلوا لزات یەم رک تنآ
 هلا درهناذ کیا نلیردنوک نوجا هقدص ذخا ند

 مممو > هدنقح هنیرزوا كنوو ؛شم

 یسهعرک تیآ « لا هلضف نم انا آ نشل هللادهاع نم

 هی ربغنپ دز هد نکیدتشیا ینو .ردشلوا لزاب

 لوبق هدهسیا شعا فیلکت یتسهقدص لا باتش

 هدننامز (اصضر) رعو رکبوا ترضحو شمال روب

 ترضح بویمهلوا سم یوبق كنسهفدص جد

 یسهقدص .یلغلوا كاله یسذدنک ید هدننامز ناک

 رخف ترطح .ردشمامهلوا قفوم هکم ریدتیا لوبق

 ندنلاغتشا هرات ویوق كنوب نمدنفا (ماص) تانک |
 هفدص رکو ییکیددسنک ندماود هعماج ییالوط |

 ځواب » ًاررکم ,هدنرلکدتیشیا یتساضر مدع هتساطعا

 .ردرلشمروس « هبلعث ځواب هبلعت

 ربیخ «بولوا ندا | کی نی هلی
 :شفلو رضاح هدنسازغ ] تا

 .یدبا شلوا نک اس هدهف وک هداعبو هر صل ۳

 .ردلوقنم هشربخ ثیداحا شعب ندنسیدنک
 فا ندهاعع يتلا "8 =
 وا ندهباجع ( یی )| مدهز ن هم

 هدف وک هدعب بول ]) 2

 تیاور هشرش ثیداحا
 .ردشعا

 ها (هدعاس ن دوخاب) | یر ن هل ۱ ° 0 د وح ۱ ۰ ۳
 هدنسانع زد «بولوا ند و

 .ردشلوا دیش هدنسهعق و دحاو ؛شفلو رضاح

 ندهباحص .مالس ن هبلعتو

 - وه ادتهالالبق «بولوا

 ن هلادبع هللا رنو یسهعیرک تیآ « لا ةمناق هما

 ست

 | هیعس ن هیلعت

 یسیجرب .ردشلوا لزا هدنقح هبعس نن دیساو مالس |
 .ردشعا تافو هد (ملص) هللالوسر تایح

 ( ریعص یا ی دوخاب ) ) 1
E۳م 49 ب  

 هلادبع یلغواو یسیدنک | 2 ۰ 0
 .ردشعا لق هغ رش ثیداحا ضعب

 اصناو ندهباعع ۰
 ۲۶ He ج رلادع ن هلع
 بلح دن یادت و

 رب هروک هتیاور .ردششو هد (ملص) هللالوسر تم



 ى ع ث

 ؛هدنرلقدروب مازعا هنسهناخ كناذ رب ندراصنا نوجا

 ؛شمروک ییغیدل وا هدقعافس كنسهحوز كناذوا ندوبق

 و «هرکص ندقدقاب هللاعفد «بویمهدا طض یدنکو

 یغحهلوا مولعم هللا جو هربغیپ ترضح كنتکرح

 قرقو ؛شجلق هرلغاط ندنتمادنو قوخ «كرهنوشود

 -ویب لوبق هلادنع كنسهوت .هرکص ندنبوبیغ نوک
 ترضح دزن .بولیریدلو لخفوا ریش یغیدلر

 «بونل هسح ه رکص تدم زاو ؛شلریتک هیوبن

 .ردشعا لاحرا

 تا ندهاعع | | ور 4 هلع

 ةديبعوا هدنتفالخدهع لا 1 ترضحو. ؛شفلو

 1 ۳ رسح هدنششعم كل نیفقتلا

 .ردشلوا

 دیبش هدنسهراح ن

 وا ,ندراصناو ندهناعص
 هدنرلانعهبقعو ردب بول

 هلا سما ن هللادبعو لبح نیذاعمو «شعلو رضاح

 رو قدنخ .ردشلنا تسکش یرلنس هلس ی ربارپ
 .ردشلوا دیش هدنس هعق و رابح هدتباور

 همنع ن ا

 وا ندراصتاو بی ۱ ی 1

 هدنسهعقو لوس بول ] ۰ ا

 )ران دا تفلاخم هنمدنفا (ملص) هلال وسر ترضح

 .هبالغاب یرلیدنک ؛بودیا هوت هدعب رنو .ردیرب
 ضرع هیربم روضح یرللمو یرلسف «قر
 نورخآو» هدنراقح «قرولبرویلوبق یرلههوت .هلکعٍا
 «لا تيس رخآو ًالاص الع اوطلخ مییونذب اوفرتعا

 سوا .هابلوا یرلقیفر .ردشلوا لزان یسه رک تیآ
 .ردهیما نب لالهو هرارم «كالام نب بعک «ماذخ نب

 اهقفریهاشم (دجم نب دجا حسا وبا) ع ١
 وط هدرواشس .«بولوا ندننرسفمو

 روبقم .ردنشعا تافو هدشخراب ۲۷و «شع

 جات و یسایلنا خیرات رب هلیفش ریسفت رب لوادتمو
 .ودراو یلاترب حد ا اوم « شنا رعلا

Aهدقش رط ندیک هبهفوک ندهمرکم 1 ۱  

 رب عقاو مدیشهارا هک رح هلا قوقش

 .ردلزام

 ناهد نیا ندمالسا ن ۳ ۳
 نا»] . ردیبقل تعاصش وا ن ؛ دلا رخت و تب

 ]ا .هلروپ تعحام هنسهدام « ناهد

۱۳:۳ 

 | شيا رب یتسیدنک نمدنفا تاناک رخف ترضح نوک

۷ LTT CY I o 
۳ ۳ 1 
  EVEاک 9

 ی ف ت

 اارغخ یعنا و نالوا كد «دودح » ر 8
 هدندودح كن هبمالسا كلام بع نوش

 ۱( ماشلا رغث ) .ردرلشما قالطا هدالب ضعب نانلو

 ۱ هیطالمو شعرم ( ةررا رغث) «هنتهج هنطآ
 ۳ للاعش قرش كناتسکوت (ربللا ءاروام رغث) .هنیرافرط

 هتسیلامش مس كنابناپسا یخد (سادنالا رغث) .هنتهج
 .یدراربد

 ۳۰۰ دف بم

 .یدا فقاو هنناسنا لراصنا .ردشلوا دیبش

۱ 

 ۴ ندشیرقو ندهباعع
 رړبارپ هلل ردارپ کیا «بول

 EN هدشاور رو رخو شوت E رد

 .ردشلوا دیش هدنسهعق و

 :E یابطا ریهاشم (كللادبع ۶0| نق
 ۲ سصان ندنکولم سلدلا «بولوا

 e .ردشغفلوب هدنتابط تمدخ كرصنتسمو

 ۱ ور نا فقل

 لاپوط .یدیا یحاص یلوط دب ید هدکلسدنهمو

 یراط یع یند هنرازوک هدنرع رخاوا «بولوا

 .یدبشلوا

 ۲ فئاط «بولوا هلببقر ندع لئابق 5

  .رایدیا نکاس هدنراراوح هللرېش 1
 | ندقدلوا راذک هرج هماع ی تقو یلیخ رب رلنو

 «لتمواقم هرماع ی «بودبا نیصص یراتکنع «هرکص
 (كلام )و (فالحا) هدعبو ؛شلنروق ندهرح
 یلیخ هدنرلنیپ «بولوا مسقنم ههبعش یکیا هلی رلعسا
 هرکص ندننافو كبلاط وبا .یدیشاو عوقو رلهبراح
 یشراق هشیرق نمدنفا ( ملص ) تانناک رخت ترضح
 رانو هدهسیدرلشمروس راریتسا ندنسهلبق فش

 ۳ ی هدنسارغ نزاوه .یدرلشمریو باوح هلبا در
 ۱ هدشاط یروصق .قرهنلوا لتق ینک شع_ ندفیقل
 ۱ «بولیرویب هرصاح ردق نوک یمرکی .هلکعا نصح
 . لوبقو هتعاطا ضرع .هلغعلوا عطق یرللو هدعب

 0 یهدنعمآ (تال)و «شلوا یضار همالسا

 ا ترس ۰ یدیا اشیا تسکت
 ۲ هنقیرط دادنرا برع لئابق هرکص ندنلاحرا لنمدنفا

 ۳ دهع «بویعوا هرانو یسهلببق فیقل_هدنراقدباص
 ارعشو الع قوچر ندهلیبق و .یدشعا تاب هدناعاو

 .ردشا روهظ ریهاشم راسو



 «بولوا ندهباعع (ینلا) ۱ لانا خم هماع
 هفینح ی ندنلئابق هماع

 بوشود ریسا ادتهالا لبق .یدا بوسنم هنسهابیق

 ۱ مالسا ند (ملص) هلاوسر بناج هللا هرص نوک چوا
 وفع هدعبو ؛شمها لوبق «هدلاح یعیدلر وب فیلکت

 كرهدیا تدوسع «هرکص ندکدنیک .بولیروسیآ
 كياذكلا ةطسم .یدیشعا لوبق یمالسا ند هلتدارا

 یرلکدتا دادنرا « هلتیعبت اکو قلخ هماع «هدنحورخ

 قوچرب ندهفینح ی یسهلیبق هجرت بحاص «هدلاح

 هلالوسرب زاج هرات ویو ؛عنمندتیعبت هب هلطسم یرلمدآ
 دادما هبیمرصخا نب ءالع نالیرویب لاسرا ند (عاص)
 هدعب .یدشلوا بحوم یماربنا كنهلیسم كرهدیا

 .ردشلدنا دببش ندنفرط سق ی ییالوط ندببس و
  داص نهمام) و (یاذما همان ینا ی همام) و

 ندهباعت یخد ( یربشقلا نوح ن همام ) و ( یدبعلا

 .ردرلشعا لقن هشرش ثیداحا ضعب «بولوا

 ندهلزتعم قرف(یریتا)
 فورعم هلیعسا (هیماعم)

 یرورض كبللا ةفرعم .بولوا یسر كنهقرف رپ
 ندشلیبق ما كنبکمشمو یراصنو دوبیو «یتغیدلوا

 تازاجو .یغحهبلو اش یرلحور «بولوا
 تاداقتعا مخاط رب یکو ربات ییعح هیلوا ی)لنافاکمو

 .یدرودیآ لوبق هبیرظ

 5 ردها

 نام تر ا ۱ ی هما
 ۰ یدبا یسلاو اعنص یهدماش هدنئفالخ ل (هنمر))

 شغوب رضاح هدنسازع ردب ؛بولوا ندنیرجاپم
 نا هربرح هدنفررط تبا كارما ۱ .ردیورم ید یفیدلوا

 هدنکتا یدوح لبحو هدنرق رع

 ترضح هرکص ندافوط «بولوا هبصق كچوگ

 هارو تكنیشک ناسکس نالیتروق ۹ (+)8
 هيس هلا و .ندنغیدلوا یوم یراقدقیچ
 .ردششوا

 ریهاشم( ریرمضلا E ا
 نينا نایبلاقتآ «بولوا ندو

 فرقا ا هماع

 4 راد ههر تایداو هوح .یدیا ندنسهبصق

 هدنخ راب CN .ردراو یسەلوبقم تاقبلات قوح

 .ردندسندحم ربهاشم ید

 | ن ث ۱۷:۳ | م ث

 هدنشد زا هرونم هنیدم هلا هل راش | مورلادم

 هلق ر ندنسهع دق 0 هدیات برع 5

 ےک ارا ماش هلا زاجح «بولوا زوج

 یئابق مطو سیدج داع هدعرک نآرق .رایدیا
 هنتاور كن راخروم برع .ردشفلوا رکذ هدنسهرص

 ه(ع) حوت نب ماس نب مرا نب رتاجنب دوران و «هروک
 ندقم هجفدلوا دوم موق هدلاح ره .راردبوسنم

 بش ییا ۳ سح ندشاط «بولوا موق رب
 راو یرلهراغم عنصم شلیوا هدرلابقو یراهبصقو

 كرمشو ا ندمانصا "هدبع رلتوب .یدیا

 هامع) خاص ندنرلچا قح بانج ؛ندنراقدنلوب هدنچیا

 هبللادابع یتموق هیلاراشم ین .بوریو توبن
 هلا هدرجحم یک قمراقبج هود ندایقو شا توعد

 هد رفک هی یک ایا تر
 ید یتسهود لضطاص ترضح تیا .بودنا رارمصا

 یادص ر یک هقعاص ن داعس . ندنرلکدشا یالتا

 عطق یرلکرو هدنچا یرلسکوک < هل روهظ شهدم

 E ترضح .ردرلشلوا كاله «قرهنلوا

 -راقدرويب فبرشت نتكلم هندومن موق نمدنفا (ملص)
 یمجا ندنوصو یلوخد هتکلع و هناا «هدن

 .یدراشمروپ عنم
 3 ثو ندنسارعش ریعثک (هلاةبح حش) ات

 - وا ندننادرک اش یناصهال نیرح ىلع

 تافو هدنطساوا یرجه نرق یعنکیا نوا بول

 :ردد راعشا "هلج تس وش ا

 تشک نیلاب رسب مرای هک زورنآ ز مرش

 دیآ ی یمقن زوده هک یفاچ تس

 ندنسالع ناتسدنه ( ۹9
 (تاسای) هدنراخرات ۹۶۲ بولوا

 ریسقت رب هلناونع « یربظم ربسقت » .یدبا یسیضاق

 ات هلیاتک رب یناونع «لولسلا فبسلا » و قیرش

 .ردراو یتافیلأت شعب
 ؛ ردیصلخم كناذ ییا ندهبناشع یارعش رم | ۳۹

 هدارپش < بولوا یلاسنغم یارب

 هدد رلتماقا هدروکدذم ربش كنافطصم ناطلس

 ههیسامآ هدنراتیعم هدعبو «شفو هدنرتمدخ |
 رله زا جد حرش رب ۰« دوصقمو » .یدیشقیک

 :ردکنوا تد وش

 كلد نیکتس لوا مدلوا ندنمغ یراسخر طخ

 ثانس هده مدرز مهج رابغ نوا درد لها



 ب و ثٿ
 .رددجم یبسا «بولوا یلیرسکیلاب. یسیجکیا س

 نسحو 4 بلضف و اع .ردششو هد رلقلیصاق ضعب

 -هضور» و یاوید بتر .یدیشلو ترہش هلبقالخا

 تعلط رق لوا زعغروک ملبقا عمش زغایوا
 ردعشایس تب نایوق هدرانوک هراقوب یبب

 ناربا (ازریم تیانع ن نیسح هحاوخ) و
 ندهوغفص لولم بولوا ندنسارعش ]

 یناود بت ص .ردیتشع و هدننمدح كنازربم میهاربا

 :ردکنوا تب وش .ردراو
 یتغتسم رادلدو نمشد قیکو رهچ نامز

 دیآ یی هدنخ یانث یاهوزرآ رب ایم

 N NS E ناریا (نیدناثایغ نی نیسح هحاوخ) | ام"
 هدننامز هاش رکا ؛بولوا ندنسا رعش

 .ردشعا تافو هدنخم رات Ag «تلحر هناتسدنه

 .ردراو یناود بتم

 یندیرب رکید ندنسارعش ناربا هلیصلخ یا س

 .ردراو یسهم وطنم ر هلسا ونع » مرا غاب « «بولوا

ESندهاحص (هللادبع ونا  
E E A TN 

 یکه دنع لصانع «بولوا ندنرایلدا زا ؟لزمدنفا (ملص)

 ترضح تبعم هدرضحو رقس . رددنموق رج

 ندنلاصرا لرمدنا ملاع رخف .بوشلو هدیربضیپ

 تیاهنو هدرصم هدعب .هدهلمر هل رحم هماش هرکص

 (یوص تكناثلا باب)

۱۳۷4: 

Dl ALONار  

 تافو هدصج هدنخرا ۵4و «تماقا رابتخا هدصج

 ۱ سینک :رد شو رسا هدرصم 2 .ردشعا

 هلیسا نابو س .ردلوقنم هفرمش ثیداحا قوچ رب
 .ردیوم یفیدنلو ید تاذ یکیا رب رکید ندهاعع

 رولو هرزع ن رولو هدیلت ن 1
 . دنده ۱ وا
 ۲ ب ولوا ندنسارعش ناربا (لع ")| یرون

 ۱ ظوحم یسلوا یلوا تیب كنيعابر رب
 : ردکنوا تب وش نالوا

 درک یهاوخ افجو رازآ ن کات
 درک یهاوخ افو نم مغرب ربسغاپ

 ا كيبلوا لصا نع بولوا ] ۰-۶
 | مدنفا (ملص) تانک رخف ترضح «هدلاح یفیدلوا
 ۱۳.یدبا شلوا دازآ ةر هنسیدنفا یتدالو

 | هدنمالسا .یدشعا عاضرایجد یا هضر)هدرج ترشح

 ۱ درک رو تالا

| 

۱ 

۱ 

۱ 

۴۳ 

 ۳ ۰ ۳ یر نرف وا
 | .رد یلنوشزم « بولوا ندنس ۰

 ۱ صلخت هاصلخ وب ؛ندنخیدلوا لوغشم هلبتعنص كلیزرت
 | یتهرعش تعیبط «هدهسیا یا یسیدنک .یدشعا

0 ۱۳ 
 ۱ تس وش .ردراو ئراعتشا لزوک «بولوا بلاغ

 : ردد هلجوا

 و مغاب هزات كرا هش هدنراز ۵ رد ترس تی



۳ 

 ا 

۴ a 

 (۱ فلالالصف -- محلا باب )

SS ۳اغيڪ ايو ساغیک دوخاب  

(e) (FA) ۰ 8(2) و (غ) ها  
 هدهفلتحم هنسلا هلیبسح جرح برق یهدنسهرآ یسراف

 هد دنع هع دق ما ےسا و نانلوا ظفلت هدنروص فلتحم

 هدطارفا ۀجرد یرلتماقو هثجو هتیرفعو نج عون رپ
 یهدیرع .یدربلیریو ههموهوم ماوقا شعب نالوا

 تبسانم هلبا هلکوب ید تكنیرلعا (ناج) و (نج)
 سوریموا ارعشلاوا .ردرهاظ یسهونعم و هیظفل

 هدنسهتوا كنب رلغاط (سونوارک ) هدايربلیا كرل (اغیک)

 یکسا ؛هسریلبقاب هنکیدتیا نایب یراقدنلو نکاس
 هکمروک رللایخ هلو بوتوقروق هل رلتماق یرلیناتو

 یراقوب نلنید ( هغیک) نوگو الاح رلندیا روبجم
 .زالاق هبش هدنغحهلوا یسلاها قلدوات رآ

 وا .تولوا ندهاعص (نوعموا

E ۱ ناباج 

 .ردشعا لش هشرش

 یبلدتا راج

 ینسەهموظنم رات آ ضعب نالوا قلعتم هتایدا «بولوا

 ر هاشر N O هدنسهناځتک سراپ باتک رب عماج

 الع سل دنا (نیدلا سعث ) |
 ندهیکلام ءاپقف و ندنسایداو

 .رددوحوم قرهلوا

SEN ۹ 

 1 0 هراس و راج
 ثیداحا ضعب ندنسیدنک .یدیشلوا نکاس هد

 .ردل وقنم هشرش

 نزاموند ها |
 - هلیبق راج ۳

 جوا هل رلعسا بالکو ثراح «سبق بولوا ندنس

 .ردشل وادیپش هدنسهعقو(هنوعمرتب).یداراو یردارب

 نم یک
 هدصج هدعب ؛بولوا 5

 فیرش ثیدح رب ندنسیدنک .یدیشلوا نکاس
 .ردل وقنم

 | هماسا نب راح

 هدصمص یا نب رباج

 ۔زاعح ؛بولوا ندهباعع

 ۱ یدو ( ینهجل اداعس وا )

 ثیدح رب ندنسیدنک .ردروکذُم هدنبسهرص رلیل

 ح ۱ ۱ .ردل وقنم فیرش
 o ءا ا ۱ ۰

 مولعم هلبیمامت یلاح ةججرت_.ردءدنفلح
 هدتیاوررپ رکیدو یبسوط هدتیاور رب .ردلکد طوبضمو

 نتباس یراضمب هثرلتدیا دع یلنارح .ردیلنارح
 ید یتغیدلوا یردب كساتبو یلغوا كنائسو هدنبهذم

 تافو هاش را ۱۱ تو تر رسا هک
 ماما هدتاور رب یایع ع .ردن ونظم یعیدلوا شعا

 ودر
 2 .ردشعا ذخا ندهواعم

 رلضعب درلن و .ردیورم یمیدلوا

 اچ بتاک .ردششوا هجرت یخد هنیرلناسل اپوروآ
 کیا E « صاوخلا باتك» و « صلاحلا »

 ییدتبا لاغتشا كرباج ردق هنره .رویدیا رکذ ینغیلأت

 تلعا نیو تم هوا | )نایاب زر وب تداعم راس
 لقا یا دویعم نالزا دیس هتساصت رخ لما

 یدحوم

 ن دیزپ ن, دلاخ خاور
 هما ۳ .

 یاغیلات ردق ۰

 بول وا د وح وم ی رلصعب

 كيداعم هددسە رض یاو تار كنو ؛ هدهسیا

 «بولوا فقاو

 درخت یاییک .هلخلوا شا جرد هنیرباتک یرلن و
 دحوم قع كنفوو «شعا رتمدخ قوچ كب ید

 یدحوم د ربح ع یرلضعب رسا یعضاوو

 وین هابعسا كنو كع وو یتغیدلوا هجر بحاص

 تكح هدیا تاسا ینو «هدهسرلشغ | مازملا یتغیدشلوا

 ترابع ندم وه وم صخ# كراج . ردد وققم لئالد

 .ردراو یخد رلن دا اعدا یتغیدل وا

 لبشالا دبعن دوعسم ن) | نا تب با

 اعم یا رضاح هدن رلانع دحاو رد «بولوا ند

 هنسهدام « ءاذعشلاو۱»۱ | هو
 او رو

 [.هلبرویب تعحارم) ۲ ۰۶
 E) کس الا یا یا

٠ ELSبولوا ندها عع  ¢ 

۱1۰ 



 با ج

 .ردشعا

 ده ات
 ندهبادص ( ی نج ای رحوا)

 هد رصد هد بولو

 ۱۲ت نب دن نر نیا .یدییتشوا نکا
 ملس ہدئدح بتکض عب .ردشعا لقن هشرمش ثیداحا

 . ردط وبضم هدننر وص راج ن

O N 2هالادنع واد  EE3 ی  
 «بولوا ندهناحص (یرماع ۰ ۰:۷

 كس راتضح صاقو یا نا دعس ن ده شام ؟ه رمشع

 هدعب . رد سلع وا كصاق و یا ٽن هدااخ یسهرشم#

 «شلوا نکاس هداروا « بوریدیب نخ رب هدهفوک
 هدننامز یلیلاو هف وک نا و م Û رش هدتاور رو

 تافو هدیدپع راتو هدنخم رات i 8 هدتاور رب

 هشرش ثیداحا قو ر ںدنسددک .ردشعا

 ریل رقم
 ےکح وار

 را قراط ن ا
 ه دعل «ب وا ۳0 ا

 هشرش ثیداحا ضعب .یدیشلوا نک اس هدهفوک

 .ردشعا تیاور

 (یلیسلا

 (هدلاح یتیدلوا یص (هدنتتسا هنا هبقع بول

 وا ندهاعص ۱ هللادبع نب راج

 رکس نوا رکید هدهسیا هیف فلتخ یتیدنلو رضاح

 یغیدنلو هد (ملص) هلال وسر ترضح تنعم هدا ع

 هداضت م ترضح تیعم ید هدنسهعقو نیغص« یک

 یراط یع هنیرازوک هدنرع رخآ
 هركص كا كراتانلو رضاح هدنسهعقو هبقع .یدشلوا

 «هدنخګ رات ۷۳۷ هدتیاور 2م NIE «بولو | ندا تاقو

 . ردشعا برح .

 لاحرا هده رونم ةنندم هدلاح یعیدل وا هدنشاب ۰ ٩۹

 ترضح نانو یسلاوهنیدم یزاغیسهزانحو :شعا

 یسهبنک. ردشطبف نانا لغوا

 ن دز هدنسهرصاح هینیطنطسق . ردپللادبعوبا

 هن (هنصر) نافع نب ناڪ

 لحا ابو ًادیبش هدارو .بونلو هدتتیعم كنههواعم

 تیاور رب هحارو راد هنکیدتیا تافو هبدوعوم

 انب هبرت رب هلا فیرش عماج رب هنما هجر بحاص
 یاو هدهرونم هنيدم كېلاراشم قجا . ردشلدنا

 ۱ ) یسچالا

۱۷ 
 ۶ ترضح هدنسهعقو نعت رار هلغلوا ققح | لاحصرا هدننفالخ نامز ك ( هضر) رع ترضح

 دن هبواعم نم دیزب یخد یس و هدفتبعم ك (هضر) |

 | .ردظوممم یرالوا ندناموهوم | ر

 با ج

 ةبقح رکا «ندنکیدنروک ینانم هنسمریک هنتیعم
 + نده هدنحراخ یروس هینیطنطسق
 جرتلاقآ سیا شا تافو تاذ رب هدنعا هللادبع

 .ردلتحم یسلوا كن
 افرا بار ن) ۱

 وا ندا (یلپسلا

 رشم هلمالسا فرش لوا ندنسهعقو هبقع «بول
 .ردندنرلیصرب هلراصنا نالوا

 هللاد,ع ن ا

 قدنخو دحاو رد

  تیاورو لقن هفرش ثیداحا ضعبو شفنوب هد(ملص)
 .زدشعا

 داع (یسوالایراصنالا) 9-۳ كرتع

 هدنسازع ردب «بولوا ند
 ۳۳ 9و ترضح تمام داو ضررا نابسو

 .یققیار هواعم ی یفیدنلو بوسنم هدهکم قو
 تافو هدنشاب ٩۱ هدنخرات ۰۱ .یدیشو لماح
 :ردعبرلاوا هدنیاورر و هللادبع وا یسهبنک .ردشع |

e E ن راج 

 تربش بسک هدلص وم هدن رل رات كه ؛بولوا

  بوهوم ن رباج) غوا كننوروتكنو س .یدشعا
 هدبلح «بولوا ندابطا قاذح ید (رباج ن, رفاظ نب

 ن راج

 .ردشقو

 ۳ e هه ۱

 رصن تخ دوخا و تولاطو ۰۰

 تل ر هاروا 4( ع ) یسوم دالوا هدنسهعقو

 ندنایلیارسا «یرلقدلوا شعارنکت قوچ كب هدارواو

 (قلباج) .ردروکذم هدهییرع بتک «قرەلوا لوقنم
  ضرف هد رغم یاصقا جد ربش رب رکید هرزسا

 دوم هسیا هدسراجو كنموق داع هدو «قرهنلوا

  یسوم دالوا هدهدنسکیاو ؛یراقدلوا نکاس یسهبش

 .ندقرشم یاصقا .ردیوم یتیدنلو رلمدآ ند )ع(

  ؟قلباج ىلا سرباج نم» هلیسانعم كده رغم یاصقا

 رپ هدنرق الزبربت هدناحبرذآ |

 3 یوج توقا یتغیدل وا ات
 ناور

 .رویدبا نایب



 یا 9 تعحام هنسهدام « سر باج ) 1

 هو + | هیاج

 . هل ر ويب

 7 هدشر 3 فص) | جو هدنسهبحأات

 یخ ترآ RT «بولوا 29

 ر ا (هیاجبا باپ) هدماش
 لحاستانسهربرح هواج (01202۲2) ۳

 یمانه» «بولوا هبصق رب هدنسللاعش 3 3

 .رد رک م لغاصتس ناتو یسلاها ۱۰۰۰۰ و نالوا

Japon 3ةایسا ( ) نیاج روح | - هعطقابسآ  

 .ردبکم ندهطا كچوک قوچ ربو كویب چاق
 بیکرت یلانویاچ  .یسهحاسمو دودح «یعقوم

 هل رلکچوکو :۷ هلا ۲۲ یرلکویب كربارح ندیا

 لا ۱۲۱ و امش ضع ۰۲ هلا ۲٩ را
 هحاسم «بولوا دتع هدنرهرا قرش لوط ۱۵۵ و

 e عیرم ۳۸۲ 4۱۸ ی ۱

 عبر ۲۲۲۰ ۷۲ ۱

 (قوقیس) هدنبونجو (وزب) هدنلامش كنو .ردهرتمولیک
 هک. ردراوهریرح لویب چوا رکید هلبراسا ( ویسویک )و
 ا (وز) یهدناعش یوبب لا هدلرات 5

 یبونح كنسهریرح (ویسویک ) «یک ینیدنازوآ

 د هدنتهح یونح قرش كنوس .رولوا دتم راهطآ

 ریارج مخاط یکیا هلیرلعا (ایسلینوب ) و (نیدیفااب)
1 

۱۷:۷ 

 (وز)

 ۱ جو بند لک رت دوو ا 8

 | ییعوط هنس ەر رح (هزومروف) 5 ندنتشش ب

 هرص رب هليا (ویکوبل) و هدنلکش كنووا ه

 پا ج
 كرلهربرج كوي هقشب ندرلنوب .ردراو هعت# |

 د راهطا قوچ ر هدنروص قرفتم هدتفارطا

 دنسلاعش تبرع كنوبن :یرلکوس لا كرات و هکءدراو |

 عقاو هدنسهرآ ایروقو ( ویسویک ) هلا (وداس) عقاو
 یاینواج قرهلوا كچوکو كوي .ردیرلهطآ (ایسوچ) |

 .ردهددددع ۳۸۵۰ یعوج كرا رح ندا تیکرت

 هنکوا كریبکطیح رحم یراهطآ (وزی) هلبا (نوپین)
 تكنهیسورو ایروق هلرلیدنک ترهدیا لیکشت ریس رب
 هلیمان یزکد انوا هدنسهرا لحاوس نانلو هدنلا

 و یریارج اینوباج .راروبدیا لصاح زیکد رب یلخاد
 AS زاعو جوا دلت رک طبخ رح هللا زەكد

 - ور هر درج (وی) هدلاعش یرب كرلنوب .بودا

 «(هزورب) یهدننتسهرآ یسهررح نیلاهاس عبات ههیس

e1 5  

 عقاو هدنسهرآ ایروق هللا نوپبل هدبونج یخد یسیجنچوا |
 بولوایسعتج وا یعساو لا ران و .ردیرازاغ و ایروق |

 یراهطا .(اهشوج )ندا ,تعبس ی رکذ هدنشسهرا

 یسهرزرج (قوقیس) .روینلو
 یک یتیدلوا عقاو هدنچا e و ناک

 بیرق كي هد ا كرانوب ید یسهطآ (ویسویک )
 رزاغو قوچ رب هدنرشب یداولنو «ندنتیدنلوب |

 مظتنم ريغ یسهلجج هلرلهریرح كو .روبدیا لیکشت
 هلغلوا قوچ یرلیتنقیچ یترک .بونلو هدلاکشا
 ؛یرلرفروک «یرلنورب «یرلهررح همش كنا واچ
 (اینوباح) رلهطآ كوي .ردقوچ كب یرلنایلو یرلیوق

 ( هیروق) یعدلامش یک یرلکتیا لیکشت یزید
 (ویکویل) یهدبوسجو (قچوخوا) یسهریفغص ریارح
 ندرببک طبع رح یرفصا رح یخد یسهریغص ریاررح

 .رارودیا قیرش
 هحورپ یر هج شاب ځد كن ربارح ویکوبلو هل روق

E O 

 ۰ ردربز

 (ویکویل) (هبروق)
 هغنات ریش وما راب

 هن وق و نان ون وا ۱

 قوب ناس اولام
 اور انیکوا دن نوجم ح

 ناسوچ پ ور وا
 نان ناس تباروبت

 یدیسانوق ۱

 - هروح كلوی -- .یراپناو لابج یسیعیبط لکش
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 ۔هنحوا ر ندنحوا ر | هزیرج وب «بولوا یری

 كن هسلسو EE ؟هلسلس رب و 23

 كب یراناکریو یرلهورذ رونسم هلرلراق یدم رم
 هتروکسو ا هدد رص هدهرآ رلناکرب س .ردق وح

 | ماط رب هعفد قوچو «دیلوت رهلزاز یتدش «كر

 و .رلردبا باا وح كرل هرقو هبصقو ربش
 | هنیرلهبت ید یرلضعیو هلرانامروا یسیضعب ندرلغاط
 یس هر رح نویس هلسلس و .ردروتسم هلاعورْرم كد
 تیموع یراوص كنبرب بود ےسقت هب هلام یکیا

۱۷:۸ 

 ا طبحم رع هلئاررح یرعوط ه قرش بونح هرزوا

 هب یر لاعث هرزوا تیموع رلیک كنیرکیدو «هریبک
 رب .رارولیکود هنیزفکد اینواح :قرهقا یرغوط

 یربش ( هقاسوا ) :یرلهصلشاب هراربن یهدهلل ام
 ؛یریاموا ؛یسوف ؛یمانوق ؛(هواقودو) ناقآ ندنچجا

 با .رد (هواغنت) نلیکود هنیرفروک ( ودب )و هدوت
 (قوقیس). ردب ربن (هواخونانیس)هدیویب لا لر ایکهد لا
 ؛بولوا (ایسوقوت ) یربن كؤ لا كنسهرنح

 هرکذ ی رېن (هواغیچوت) یخد هدنسهربرح ( ویسویک )

 لا كرلنوب «بولوا ید یرلربن قوسچ رب «یک
 .ردیرل ره یراقیسیا وامآ «چناقا ؛ و روهاق :یرلکوی

 لا كرلنوب «بونلو ید رللوک قوچ رب هدایواج
 كنیربش ( هقاسوا )و هدنسهررح (نوپن) کوب
 .ردیل وک (نلیوا) عقاو هدنبرق

 كلسیام ندنرام «بودیا ارحا ییرامکح هلیمام هعبرا
 هلولیا ؛ ردفیطل تیاغ یرابب كليا نروس ًلدهنس هروا

 هلیاسح رومو ر ترارح هدقیص مسوم نروس ردق
 هدنسادتنا كعوم و .بوقیج ردق ههحرد ۷

 .ردکریس كم ینلقاروق «هلغاب رلرومغاب دالا لع
 نازيم هدنیشبق «بولوا فیطل كب ید یرابب وص
 . بیا یغادآ نت ۵ دات هرارلا

 دجانابن س .یقورت عبانمو تاناویحو تالوصحم

 یرلربق بولوا یرب لزوک كا كضرا رک انواح

 هج رکی مکیدلیب هری رل هحتاب صوصخ یلعو
 -روتسم هلرلحاغآ لزوک تیاغ رربو كچجو رلکچج

 هک روک یغلقالراپو یللزوک ثرلکچجو جاغا و .رد
 نروک کلم و یقیدلوا لباقان ینیرعت «بولوا جاتح

 هاب بولوا یرلیا اهد ندنرره كنايد هد | ۱
 | یفیدلوا عفتمیلیخ یلابح كنسهررح (وزب) .ردنایاش

 شمرووک هیرلیا كب یعارز صوصایلع

 رب لزوک ندنفایلا هک«ردراو اهد جان عون رب هاشم |
 ۳ دو دعم ندهلدتعم میلاقا ایواچ --.یساوهو میلقا

 | لوصف .ردمالغاصو لزوک تیاغ یساوه «بولوا

 ا YS یر دا رنو «بولوا ۱

 یررشض الصا ۱ او ىلدانقو یلقایآ ترد |

 كجوکو یناعوررم .بویلوا |

 ناجصو هراق یلتیلک هلا او نومي (ینآ یلب

 ردقوا ك یبضارا . ردیپاع قفتم كنيحایس

 ؛بولوا نافشیلاچ هداعلاقوف یسیلاها ؛هدهسیا لکد

 ؛بویقارب رب شیراف رب مچ" عوررم ری «ندنراقدلوا
 راچ ردق هنره .رلیردشتب تالوصحم عوره

 تاناویح كحهربو هربوک «هلغلوا زا یرلاعمو

 هرب وکی نص ربلاینواح ؛هدهسیا لکد یفاک یرهیلها
 هربوک «بولوا رهام كب هدنصوصخ یلاصعتسا

 هدنس هلاس كم هعا فلت یئدش رب 3 كح هلی هلوا

 «لرهریدرو لوصح یکیا هدهنس ایرثک | هغارب وط

 ودناریرحو سیام ییادغب یرلکدک | هدینال نیرمشت الثم
 هدلوا نیرمشت هدینوو ؛رارکا جرب هنر ؛بوج
 !ااوبح راسو یراد م مجرب هب را ؛یادغب .رارجب

 ۱۳ دشت یعاونا كنالوصع راسو -قوماب

 یرلیدنک یتراجابتحا یدنک یرب ندیکما رابلانوباج
 یغتسم ندشلاخدا یشرب ندحراخ «بودا عفد

 انوپاج یتعنص كمريدشیتب راجثا هله .ردرلشغو

 3 عاونا زکجچو ج نااراا هغعاوط

 اا اینو رومالخا ؛ماچ «قاوق .دوکس هقشب

 -انآ شعب صوصخم ه.هراح ملاقا هلیعاونا ءلرابشا

 وط زارک زوج «ریعتبا رو ندهرفم راجثاو

 ا توط و ۰ ردیلترشک كي یرلحاحا هرتاس و

 هل .روشلوا لاعا تاحوسنم ضعبو دعغاک عون

 روفاک ندنعو رب «بونلو یعاونا ید نتخافآ

 فوج ید یرفجاغآ :رونلوا لاصعتسا

 1 هم زا یراناوبح

 کو رلیلاتواح .ندنکیدورو هلتقد كب «نوجا
 ه لها تاناویح .راردلا دانسا تبسدق عون رپ
 یداع یراربغیص .ردهثلاریغص یرلتآ « بولوا زآ
  یرلهدنام عون رب یلحوکرواو میسح تیاغ ؛هدهسیا

  یرلیدگو نیکرچو زسیوت یریلکپوک .ردراو
  «ناشواط تیک ندهیشحو تاناویح .ردسقوریوق

 (نیهاش «شوقهرق قلعتم هروبط .رونلو نالیو



 ا ۱ ۳۹
 ؛قللوچ «یشوقریاچ «لبلب «ناغاباب .كلکل «هغراق

 هدنلحا وس هل را رېن . ردراو هرباسو هدرواو زاق یاس |

 هاپورواو لاصعسا كا هلتیلک .بولوا قوچ

 .رونلوا جارخا یم یعو كيا ر

 ؛دروکوک قاب «بولوا قوچ كب ینداعم
 ناولا نو عروق «یالق «ربمد «شموک «نوتلآ

 شاپ اع فک سد
 هدنرلرب قوچ رب كناينواح طقنو یغاربوط نیلسرو

 .راقیح ناحم هدنلحاوس .ردهدقل راقبح

 تن .یرابهذمو .ناسلو تسنح « یسلاها ۱
 ترابع ندیشک ۳۸ ۱۵۱ ۲۱۷ یسلاها كنانواح

 هدنتهح لاش هلا یلاپوروآ رادقم زا كب .بولوا"

 لوغم هلبتبسینح ( ونیآ ) نالوا لقت یرالوا شل
 هرزوا تیموع ؛بولوا لصاح ندنطالتخا كنقرع
 كحوس یرلافق .ردرلمدآا هثاریغصو هماقلاریصق |

 راتاو لوغم یرلایس قجصآ .ردهجقیصاب یرانوریو

 رب هدهسیا لکد ردق رایک كرایلنیچ یرازوک .رونلو

 صوصخا ىلعو هدنرلچما .هدهسیا لئام 4ینوتیزو
 ۔اص .ردقوچ ید یرلیلکنر ضایب هدنرافنص رابک
 .ردکربس یرللاقصو قی ؛بولوا زودو هایس یراج

 صوصخ هنرلیدنک «بولوا لژوک هثدلوا یرلتیداق |
 .ردکج وک تیاغ یرلقایآ .ردراو یرلتفاطلو هوبش زا

 هداسو نش كزان «نک أس هداعلاقوف رایلابنواج
 .ردقو یرلبصعت الصا هدنص وصخ نید:بولوا راما

 قلخ راس ؛بولوا عبا هند تسویچوفنوق یرارابک

 دقعتم هرنام رپق شعب نالوا یل وصحم ریطاساو

 نالوا نقل بو یرلکدلک تمار ایذکا ا

 | كب یرلکجو كييا .رونلوب هلتیلک یعاونا كرلقیلاب |

 | نوپاچ یسهلج هقشب ندرلونیآو وچنام شعب نکاس
 | ندطبحم رح ریارج رابلاینویاچ .راردبوسنم هنتیسنج

2 0 ۱ 

 لیتنقیچ قوج زا یرلکک قانب «بولوا رودمو "

 | قانب هدنرجما «بولوا هج وکزود اهد ندنسای ق

 | ید رلمدآ كسکوب یرلنوربو یلیتنقیچزآ كب یرلکیک

 .رسا هرزوا تیموع یرلکنر .ردلئام «یرافو زا

 | هرایرپو نج یرلضعب و نیدتم هل ر لید وتنیسو هدو |
 ٤٤و دمشق + تلود هدلاح ییدعش «قرهشوا وغل

 پا ج ۱۷:۹

 أ - هطآ ( ویسویک ) ید یروک ندعم .رونلوا جارخا
 ۱ شموکو نوئلآ . ردیداح یسلح « هددسا راقبح هدست

 | ندنفرط تلود ًاربصعم یرب ندمتقو رب یرلندعم

 هدنصوصخ ید ماوع لصاحملا .ردقو تنابمو قرف

 رارتسانم «رلدبعم قوچ رب « هدهسیا زستالابم كي
 .رونلو یرلهورک نابهر بوسنم ههفلتحم قرطو

 هرلشاب .بولوا هداس كب یرلشیاشاب كرایلابن واچ

 هلا نولاتناپرب شینک یرلتاسوبلمو ندجرب یرلک
 .ردیبک قوب یراریشاجچو «ردنرابع ندیراتنا رب عساو

 هدلاحرب قالبیچ نامهسیا یرلغاط هلعو عارزو ارقف

 ارنکا «بولوا لوپح هدنرادنعرتست .رازرک

 .راردبک هماج هدکل ر هارلککرا ید ی ردا

 رلککرا .رارربک نوکره نامه .بووس قوچ یماج

 عساو یرلهناخ .راربریک هدرلهناخاچ یتراتةو شو |

 هلا هرقم ییهفوص و .بولوا ترابع ندهفوص رب
 هروک هحایتحاو موزل هلراهتخ رونلوا كيرص
 .راردبا میسقت هرلهطوا تقوم

 ندهیناروت ةنسلا تقو قوچ رب یاسل نواح
 هنناسل لوغم نوجا تانا یو كرهدیا رابتعاو دع

 هنرلهلک و .هدهسرلشعا هلارا رلهلک مناط رب هاشم
 یتغیدلوا ندهیناروت ةنسلا كنناسل نواح ییباشم

 زویثلا كيبرللانوبج ردق هن ره .ردلکت ناک ها
 یرایزا رک «بولوا عبات هنتیندم نيچ یرب ندهنس
 هدتسا دوخاف نی علاوه

 یماشمو تسانم رب چه هلیناسل نيج كنیرلناسل
 ندهیییکرت ةنسلا یناسل نواج هدلاح ره «بویلوا

 بولیزاب یغاشآ ندیراقو یرلیزاب_ .رددودعم
 نوا ادرک دنا شام آش لا

 یرب ره كراتراشا راقدالاوق ؛بویلوا یرلفرح رب
 كب یرلیزاب نوجا كنو .رودبا تلالد هناجه رب

 یدهسیا لکد مولعم هلیمات یرلتایدا .ردچوک
 یلیخ قلعتم هراعشاو وحو قرصو هایاکحو خرات
 اس مداد لا ن و شال ات
 .ردلوادتم هدنردنع یلع

 1۸ و هشلابا ۱۰ امدقم انواج س . ینایقت

 كنکب هردرب یربره كرلت و .بولوا مسقنم هغاینس
 یرلکلکی هردو ًاریخا .هدهسیدبا هدنسهرادا تح



 پا ج
 | ریز هحورب یسلاها رادقم هلبسهبعطس هحاسم

 :روئلوا ¥

 یلاها  هرتمولیک عبره تلایا
 ۱۶۷۲۱۶۲۹ ٩٤۷۹۷  یسیطسو مق كنسەربزج نویی

 0۷۰۱۲۷۱ ۷۸۲۲  یسیلامش « 6 ¢
AAT‘ oro E » « « 

 LONE ANAT یسهررزج قوقیس

 ۸5۰۸۳۱۹ ۶ یربازح ویکو يلو ویسویک

 فضا ترا او ریازج هللروقو وزي
 ۳۸۸۹۱۲۱۷ ۸ وا اه

۱۷۹۰ 
۱ 

۱ 
۱ 

۱ 

| 

 أ

 ۱ نوس خیا كنتلود انواچ س .یراهبصقو ربش

 هلرکید مانو (ودی) عقاو هدنسبقرش مسق كنسهریرح

 جد یراهلکسا لوس لا .بولوا یربش ( ویکوت )

 هللا (هماهوقو) نالوا عقاو هدنلحاوس یبونح قرش

 یند یرلهبصقو ربش رکید .ردبراربش ( هقاسوا )
 یرلنالوا یسلاها هداز ناد ۰ ۵ «بول وا قوح

 :رونلوا نایب ریز هحورپ ربارب هبرلسوفن رادقم
 1۱ fot هناغیی | ٩۰۲۸۳۷ (ویکوت) ودي

 1۱۳۷ ونوماموق | ۳ ۰ هقاسوا
 ۰. ۸ وغویه ۱ .roo st ون ویک

 F۳4 or یوق رب ۸ هی وغان

 ۳۹ ۰5 یاساغان ۱2:۳۰ هوا زاناق

 ۳۸ ۷ هبادوقاه | ۷ ۶ اهشو ریه

 ۳۰ ۲ کاور هماع و و

 ۳۹4 یوچام | 9۱ و
 FF Ao. GN ۶ همایاقا و

 Fr ۸ هقولو ریش | _.۱ ما بهم

 ۳۳ ۸ وچامات 90۷ همايوب

 ۱ ۸۹ همایاق وا :۷ ۳ اهشوغاق

 >F اتنکآ 10۰٦ هقوئ وقوف

 ۳۰ ۴۹۱ هناموریه | ۳ ۹ یاقاس

 بس .یسهرکسعو هیلام هوق «یسەرادا لوصا
 یاحور هلیناونع (وداقیم ) یرب ندیکسا اینوباج
 ۱۱۸۰ بولوا هدنسهرادا تج كسر رب یناسحو

 امالاریما هلیناونع (نوقی) هدنسیدالیم جرات
 هلنامز رورم «كرەديا روبظ خد سمر رب هدننروص

 رلشعا طبض نوتبسب ییهیناعسج تموکح رانوقبا
 یسهلاج ران وو
 نالو عوقو هد ۸ «هدذسی دنا شعا روهظ

 هنیذ وقت و مکحكنب راكب هردو كرت وات «هنن رزوا لرلبحا

 اتو ؛شلتناط روطاربعا وداقبم هدرهل رو ماتخ

 » ترا لهجوو ا ارا لوق تطورقم
 | - روطاربعارب رونلوا هرادا هلیتطورشم هدنوکی کن وک
 یلود یاوش «ینابعاو نانوعبم سلجم .بولوا قل

 «شعا بیر اغ ودو رکن مظتنم ؛بودا لوبق |

۱۳ TONE 

 پا ج
 خا .ردراو یسالکو تنه بک ندرظان ۷ و

 یتنبناوقو لوصا او روا هلیماع وداقیم هرکص ندروکذم

 ؟دیدم رلفارغلث هفرطره؛شمرریدپاب رللوبریمد ددعتم
 یاقیماو اپوراو ؛شلیا داشکر هقرافو رلبتکم ددعتمو
 هکشا مازعا رلبنک نوهلیصح هعونتم نوف
 كنابسآ هدنوک یکن وک و ان واج لصاحا .ردشمالشاب

 كنهروکذم هعطق «بولوا یلود مظتنم او ندقم لا

 لود ابیوروآ رب «هدلاح ینیدلوا هدنقرمش یاصقا

 .ردشمرک هح

 ۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰ یونس قراصمو تادراو

 ۱ هدنراهدار یساریل لنافم ۱۸ ۰۰۰۰۰۰ ینعی قنارف
 ۱۳۲۲۰۰ ۳ ۸۲۲۳ ید یسهیموع نود ؛بولوا

 ۱۳ تقویت ردت

 ندیا بیکر یتسودرا هصاخ «بولوا ا ندیشک
 ندیحصوط یالآ ۱ و یراوس یالا ۱ ,هدای یالآ 4

 ۲ «هرزوا قلوا بكرم ندرواط ۳ یرپب «هقشب
 ۱ یوط ۱۲ یربو یراوس یالآ ۱ «هدای یالا

 ۵ هلا یوط یالآ ٩ بکرم ندهراطب ۲ عماج
 ؛هیسدنهتایلع رواط ۳ ؛یرابوط لحاوس هراطب
 ۱۳ ارغلت ید كول ٤ و لو رمد كولب ۱

 یاطباض ویو اما 4۱ یرللارنح .ردراو یرکسع

 رق هغنا رف

 ۲ ۰ (هدلاح یفیدلوا لخاد شد رابشابزو) |

 | یریلکیهرد قاطرب ید هدنالابا هدننلآ

EARLS |یماد كنیلاینوباج رب ره.  . 

  Iهمدخ ۰۳۷۹۸ یتارفن ۰۷۱۸۹ یناطباض ۳

  ۰ناد رکاش هرکسع بناکمو
  ۷نوجا كمریدشدبتب طباط .ردهدنددع

 رلشواچ ؛یتکم. هبرح «ینراعم سلجم یرکسع

 رو ىتکم قیتسانجو ناشن «یتکم صوصخ نوچا

 .ردراو یسیرطیب بتکم

 یسریاسو

 | ؛بولوا ترابع ندهنیفس ٩ یسهب رحم "هوق

 . «هدلاح یتیدلوا لماح نوط ۲۲۱ یعوجح رنو

 | تب 0۰8۹۷۹ و هدننوق رکب ۰

 . رد:دنناعبتسا

 |۴دای ویاج قراعم حس. او عیانصو نزاعم

 ۳ قمزای بووقوا یرب ندیکتسا «بولوا رغتنم كب

 | یراقدنالوق هنر رب و دغاکو تاود هدنتسوا هدیروص

 ] یروبج فراعم اریخا .رونلو هجروف ها ر



 با ج 3 ا 2

 هن ونفو مولع ربا سو قوق «رارب هاساکم دد

 ندشعوآ نشسأک د هبلاع تتاکم ددعتم صو

iردوحوم ځد هیادتا بتاکم ٩۳ ۰۰۰ و . 

 یرلدادعتسا هداعلاقوف هعیانص كرايلا واج و

 ریش یلهعوا هنرزوا هراسو یشید لبق ی
 نالوا تاع ندا كیا ۱

 یتاع ونصم و تالومعم هفاک كنابوروآ  هقشپ ندعیان

 رفودعشو رواو .رارد تقم هدیلقن هلتراپم رب 4
 ا يک تمور کام اس راه ا 3

 نالوا دوحوم هدنراتکلعءویلا بودبالاعا یرب 8

 یدنک یسهلج كنهرباسو رواو فارغلت نور ۱
 یرلهاکتسدو راهقبرافو ؛ردیراتاپمو یعس لوص ۱

 . ردهدقلا وح هنوک ندنوک ۱

 ینوکوب «نکیا مونعتالع او تا ا 8
 اشیا و ایوروآ لغلوا عوفم تیعونع و هدنو

 DAR RS هل رلف رط راس فاسو 4

 .رر بنلوا ارجا ترا رب ہد شف قنارف ن
 یونس «بولوا یاچ اكا ماخ یلاجارخا هچلشاب

 یاچ ولیک نویلم ۱۰ و كيا كند ۰ بیر 3

 EEE TE " ینکیا .رونلوا جارخ

 روئلوا ریبعت (هوس) «یزام ؛روفاک «یموم لاب 3

 «ریونک «نوتوت «یسهباس هلقب شا رمح عون ربا
 لومعم ندجوتو ینیچو دغاک ءریصح «یغاب قبلا
 نلک نداپوروآ همعلشاب هسیا ینالاخدا .ردیناوآ عاو

 ترابع ندناجوسنم كونو قوماپ راسو راها
 _الوصعمو هعتما اوزوا نالوا قلع هسوس بول ۱

 .ردقو جاور هدایولاچ ك

 e هدا ز ندهرتمولبک كيب یرللویریمد :

 ۰ یطوطخ فارغلت .ردهدقشوا دیر هل

 یسهناخفارغلن ۲۷۰۰ تولوا بیرق تم ول
 هدرلشیا هتسو .ردراو یسهناخهتسو ۱۳۷

 انواچهدنص وصخ یب زوت ماظتناو تعرس كرلب و کمو

 .رددودعم ندنلود نانلوب یرلیا كا كنايت
 دام تقلخ للان وا رە لاوعا
 «بونلو هددافتعا رب صوصخ هنر یدنک هد و

 ندضرا یاس هناحور هثلثم ةهثلثم هوق رب لوا لا
8 

 بتاکم ۳۲۰۹ . ردهدقغ وا تک درک ندنوڪو

 | هحلشا نالوا مولعم هدن ردنع یر ناکا بو

۱۳۱ 

 ید ندا بقاعت هدرود یعکیاو ؛ 0 قبرس ۱ نوعا ليصع یراناسل اور وآ «قرهلیوق هنلاح ۰

 كرلهالس و «بولک هدوحو رصانع هدننامز هلالس

 کكکرا داوتم ندهواس یاوق قرص چرا تاب

 دل وتم ۰ یاوق هسبا یدرد رکیدو ندا

 فلتخم ایوک .شعا بکم ندصاخشا یلیشید یلککر ا

 ندنساحور 4 كنهبل | و نالوا سنا
 هبلآ ید ند ږی عاقجا رب هیبو اتوا
 هلالس شب اوک ځد رنو .بودا دلوت هیضرا

 نالوا یربخا رادہکح كن هلالس هل وص هلکعا لک

 ینتلود رل (وداقیم) نروسمکح اذه انموب ىلا (نوقیز)
 - هنلوا جارخا ندنچا ربطاسا و .ردشعا سیسات

 كناتوپاج هک«ردنرابع ندنوش هیځ رات عیاقو نایب
 یخرات كتکلع و .بولوا لوبح یسهعدق لاوحا
 هدهروکذم هنس .روالغا ندنسهنس, ۱۱۰ دالیلالبق

 كچوکرب هدنیونح یابتنم كنسهررح (ویسویک)
 نانلو یضارا ماط ربو تموکح

 رخ ورک زرد
 قوچ رب «هزواجب ید هنو .هرکص ندکدتیا طب

 «شمریک هلا یان واج نوتویتسا روا هرعص ندنابراح

 راوداقبم كرهدیا لاکا یتاحوتف هد ۰۵ دالملالبقو

 ا هدا یزاغلخ كنو «ردشعا سسسات یتلود

 ندرلنو .بونلو یخد نیداق جاق رب هلیتغفص تموکح
 څ ځد یتسهریوح هبش (ایروق) یرب هدنعما (وفنیز)
 .بولوا یربش (هقاسوا) یرلتختیاپ ادا .یدیشغا

 لر ربش و ع «نکیا راو یسلاها ۳3 تی

 ؛سیسأت یربش ( وتویک ) هدفرط جا .قرهشلوا
 دیلوت یتواحر تورو هافز .یدبشغوا ذاخنا تخعباب و

 ؛بولاط هتهافسو قوذرلوداقیم هلئامز رورم.هلکعا
 ؛هغمامتیج هبیراشبط ندنیارس هلبقبوشت كرانهادم
 ص وصخ هنب رای دنکه دنا یرلیارمس نالوا عساو تیاغو

 هلیسیاسدو لیح كنفلخ یارس .بوروق ملاع رب
 ناتو هدرلرمشط ؛ندنرلقدلوا ش

 یسهیعسر تیعبات كنوداقیم «قرهلوس تصرفیرلکیهرد
 تموکح رر , لقتسم هدنفرط یدنک یر ره هدننع

EESهباحور ا هداتنا و وداقیم .یدرلشع |  

 یتخیاب صوصخایلعو یاب وبا «قرەشارغوا هلا
 :شمریدلوط هللا هیناحور یاسؤر فنص فنص
 ؛بولوا كلام هرادتقاو ذوفن هداعلاقوق رنوو

 ؛نوچا تموصخو تباقر یارجا یشراق هنبراربرب

 شرم الش دفعشا عوا



 پا ج
 نوا .یدا رلشعا هطاحا هلناماکتسا ین رارتسانم
 ۲ رو ند رظبهرد ها رخاوا یدالبم نرق الا
 کیه مەديا ماود كلاح و یرب هدنسا (وم
 ندنفرط كنو .بولوا قفوم هغغالک ۲ هوداقیم

 هلاوذع (نوغیا) دوخایو (نوغویس) هنسیدنک
 رکسع رب لوس «هلکلریو قلامالارپما ابو ترازو

 ؛لیکتنو عفد ییرلیصاع كنیرلکبهرد «كرەديا مبظنت
 كوو ؛شعا روبم هتعاطا ضرع یرارکیدو
 هدنلخدم یدفروک ودب .بونا-رق رادتقاو ذوفن ر
 .یدا شلبا ذاخا رکرم ین رہش (هروقاماق) عقاو

 قلنوغیات ادتبا « بولیریآ هییا تموکح هلهجو وب
 وداقیم قلخ هدشافو كنیرب كرهبغا لاقتنا اترا
 یورو كیاخ زیکنج «هدهسیدرونلوا نیعت ندنف رط

 ید هلانواچ « هرکص ندکدشیا طض ینیج نآاقالق

 هشرزوا كتکلع و هلا یک :۰۰۰ هل رح نالعا

 2 هل ريد كناذ نانلو نوغوبس «هدنکیدورو

 یتافس كرللوغم هلیعدراب ید كنسهوط رف نوفیات
 .هصتلوا قرغ یرارکسع ۰ ۰۰۰ بولیریتاب
 ؛قرهنرآ یرلتبح و لیم ,نالوا هنوغوبس كنيلاها
 نوتتسب یموکح كنوداقیم ارابتعا ندخراتوا

 رن وغویس هلبا راوداقیم تباقر و قجاو «شلدونوا
 كرهدیا جاتنا هیلخاد تابراح قوچ رب هدنسهرآ

 بت وم یو كنا واچ یدادتما كتارا و
 تبابن .یدیشمالغاب هغلوا بس هبا رخ قحهلوا
 (یسولهدیف))صخشرب هدنعسا (الیسقاف) هلک ندکلسیاس
 وا شل هم ی وع وی یا

 كنب رلکبهرد هلبس هنا 7 ییماقتنا یلنف كنون «هدلاح

 هب ( وتویک) هنارفظم «هلا لیکنو برض یتغوچ
 نادنام وق یوغو ربزو ندنفرط اوداقیم یدنلوحت

 رادتقاو توق رب رسدح هنسیدنک «قرهنلوا ذاخا

 شا باستکا ییهیاحور یاسر «هلکلریو

 شمري هلاو «دیرج ندنوفنو توق یراقدلوا
 هنمان تلود هنینرخ یییضاراو كالما عساو یراقدلوا

 «هرزوا كعا خف ینیچ و فاروق «هرکص ندکدتبا طی

 I نوتیو پرت رکسع رب كویب
 | ۔ هللاع هلیسهلبسو هناجو هظقاح هدعب كرهدنا مازعا

 بو دیا هظفاح هل روص نهر« هلا عج هتخياپ یر ۲ هنسارحا *لرهدهاعم ییدتبا اضماو هشياسا داما |

 تموکح یارحا هدن الابا كن رلکیهرد دعب اعف

 هالما درلنو ًابقاصتمو ؛شلآ ينکوا كنیرلعا

 پا ج ۱۷۳۰۲
 رخ هدشنلباقم كرهدبا طبن ید ییرایضاراو

 پسانم هنیرایدنکو هبدأت ییراجروب ندنفرط تاود
 ندنتبوبیغ كنب رکبهرد .یدیا شا صیصخخ راشاعم
 و هنفرط ره كنانواج :هدافتسالاب
 ا هماقآ رکتسع هدراهطقن بسانم «هلیساشنا
 .یدشموق هنلو ید یطابضناو شیاساو تینما

 ندنرخاوا یدالیم نرق یعتتلآ نوا ینعی ندختیرات
 ؛بولوا (ودب ) یسقیقح تختیاپ كناینوباج ًارابتعا
 موقرم ید قلنوغویسو هدنلا كرانوغوبس تموکح
 فرص راودافیمو ؛شلاق هدناسن كن (یسوبهدیف)
 ۳ ارس «كرهدنا تعانق هلا هیاحور تسایر
 .یدرلشعا ماود هغماشاب روصح

 ۱ ر ندرلیلاپوروآ هددالبم نرق یصنچوا نوا

 الوخد هلایوباج ( ولویوقرام ) روبشم قرهوا
 | ندندوجو كتکلع و هبپوروآ هدنندوع بودیا
 | زیکتروبمان (وتنیزدنم) هد ۱۵۶۲ .یدیشمریو ربخ

 | ندزیکنرو «هنیرزوا یسهعئانب هبانوناچ كننادوبق
 هداین واچ ؛كر هل ردنوکیرلرنویسیم تیورح مناط رب
 ینلنایتسرخ هرلمدآ قوچ رب ند یلاهاو «شعشارب
 توعد ییهبش ابقاعتم < هدهسید راشم بدنیا لوبق
 | جارخاودرط ربارب هلرلتالوا عبات هنیرلیدنک ؛بودیا
 أ دل رلبلزیکت رو راياكنلف BEEN SA یدرلشش وا

 | ضعب «قرهشانب هایوباج یدافتسالاب ندنتبروغنموب
 ۱ لئا هنزایتما كعا ترا یارحا هدنرلهلکسا

 ]  هرایلکنطت قحو ددهنخ را ۱۸۰۳۲ . یدرلشلوا

 ا فا هدروکذم خرات .هرکص ندقدلاق رصحنم

 | نانلو نوغویس ( یراپ ) یلاریما یسهسعتجم كلام

  قیچآ هننراجت اقیرمآ یغراهلکسا این واج یب ( یشوئب )
 نالوا ینلخو یلغوا كنوو «شعا روبح هغتوط

 | یزایتماوب هد ۱۸۰۸ نوماقا یدیصو كن (هداسی)

 :یدفشطا مت هنیراج سورو زسنارف «زیلکنا
 ۴م یاعه كنلاها تادعاسمون نانلوا هجا
 الی سو نوجا ماقتنا ذخا یدیرلکیهرد تولوا
 ۲ روبظ یتاکرح نایصع قاطرب ؛ندنرقدلوا هدقمارآ
 | ؛شفلوا لتف یشکڄاق ربندنباجا راسو زلکنا «بودیا

 ۱ ؛هدهسیا شمریو هیضرتو تانیصت نوغویسو

 1 «بولاق رجاع (یشابچوتسا) قلخو ؛شمامهوا ردتقم
 ۱ ندن رلکردو نداربک : هلتعحا رم ه وداقبم هد ۲۳



 هلا لوبق یلاجر و وداقیم .ردشللا اجر یتسمریو

 یرلکیهرد بونح هدنکیدتیا عج یبیموجع سلج

 كنوداقیم هایمان یموکحو «وغل ًایعطق یفلنوخیا
 شعسبا كنا تمواقم نوفیات .رلیدتیا ماست هنیدپ

 رد فا روح هغا رف «بولوا بولغم هدهسیا

 یسهجلن .هدلاح ییدشیا روبط

 ؛شفلوا هدا ندنفرط تلود ةنرخ یراحرو |

 هغماشاب هداروا «قرهنلوا بلح هتشباب یرلیدنک و

 تلود "هراداو « لوبق تیطورشم « هلا لیکشتا
 انواج «قرهشلوا لیوح هنلوصا ابوروآ هلیماع

 رد فلا قیچا هتراع ال غد ىە

 ؛یتفایق یراترضح (وتیکوچوم) چک نانلوب وداقیم
 قیفوت هنلوصا اپوروا هلیمامټت یخد ینسهرادو یتشیاشاب _

 رلمدآ نتفتمو ردتقم نداقیمآو ایوروآ ترهدبا
 راک هرفرط راسو هردنول ,سراپ یقروو هلبلح

 ره كنایوباجو ؛هفموق هتروص نسح رب یتساغودو
 رلبتکم «رلهقیرباف «راناعل ؛رللوب ریمد هدنفرط "

 داع یکلع و هدنفرظ هنس یرکی «قرهریدپاب
 .ردشلوا قفوم هلاحدا هنسهرم هندقم كلا

 اع هللا نما اقرش ا هبعش رب ندا

 .ردعقاو هدنسهرا یسهیقرش لحاوس كنابرپیسو يروق
 لا ۱۲۰۳۲۰ و لاک شرم ها ۳2۲

E.لاش رووا قرت ۷9۹  

 ا و روت نیلاحاس) 9

 ندنرازاغو تست ) قرشو ناسا 1

 هوزب كنابنوباج ًاقرش .ردیا طالتخا هلزیکد قچوخوا
 جوا و ؛بولوا دودح هلرهریرح ویسویکو نوټ "

 طح رګ ندزاغو یکیا عقاو هدنرلهرا كنهریوج

۹۷ 

e 

 ماتخ هلاحو ڭرەدىا یوع ساح رب کر

 .ریشال وا ه رفصا

 ا
 رح هلزاغ» ایروق عقاو هدنسهرآ یلحاس ایروق

 قوچ رب هدلحاوس یهدنفرط یکیا

 .ردراو یرارفروک ۱
 أ ۰ 7 5 4

 هداروا كرهدا قوس هنیراودرا اربح ییوداقیم

 aS نان وعبم سلح رب ادعام نديون .ردراشادیا را

 | رکسع كرهریدتیا لیصح ییهمزال نونف «بوردنوک "

E du Japon ) 

 یشراق ه هرابلاپوروآ ندنفرط یرلکیهرد لالتخا و

 هک نوسد

 E یرلناونع او ی رلکلکبهرد «بولوا

 ه | رنو هرداصم یسضارا كلنرلکبهردو «وغل
 ا
1 

 هرکص ندنایرج كلهرتمولیک

 ندنراربش کسا كنيطسلف (062۱) ۱ تاح

 سدق .یدیا قطو كنولاج «بولوا :
 هد (هیفاصلالت) عقاو هدهفاسم ليم ۱۰ ندشرش

 راثآ ضعب هدنفارطا ؛بولوا ظوحم یملوا شو
 ۰ ردد وج وم

 یاشیمآ ( ,Jay ۱ یهاناح

 هلن اعسهدورپ کرد , هدن ونح

 ۱۳۰۰ كرهریک هیابلیژارب هدیونح شرع ٩*۶

 هدییرغ لوط ۰۰

Jutahy ( 

 .رولیک ود هنغامربا نوتامآ

 ناجرحو ۱ مر

 طقسم كناود ضعب ندارعشو الع هليتقو

 یوزرق .ردهدنلاح هبرق رب مویلا .ردتشفلو یسأر
 زویوا «بونلوب ییوص ندعم رب هدنبرق كنهبصق و
 ناب یغیدلوا عفان ههدلح ضاما راسو هنتلع
 . روب دنا

 ن دک ۽ نیدلآ نيعم نیا 0و اح

 ندامع زا ار
 هددبصق ناببلافنآ ؛بولوا ندهيعفاش ءاپقفو

 لوغشم هاسب رد تدم لوط هدرواشو ٌ؛شم ۶ وط

 نوح هلا روش هدناسا رخ

 هبصق رب هاتف را

 ٩۱۲ .یدیا شع ارق ترپشو تدص رب كوي ؛بولوا ۱

 هلبناونع « هافکلا » هدبقف .ردشعا تافو هدنخرات
 هل ریتعم ربا رب لماش یدعاوق هذاك اذه عمو رحوم

 قبلات رب هرزوا دلح ییا هلساونع « زیحولا حاضیا »

 .ردراو هک را ضعب راشو

 روکذم هرزوا قلوا ربش رب كوي صف
 ینیدلوا عقاو هدنکنا كغاط رب رظان هزیکد «بولوا

 موج لع بولوا ندبکاوکلادابع كنسيلاهاو
 هل ریش و هردنکتساو «یرلقدلوا لوغشم هاتهو

 .روبنلوا ناب ینیدمهلوا ردتقم هنطض

 ینانکلارحص نم ورع ناغع ۶ا | ظحاج
 نداغلب و ايدا ربهاشم (یرصبلا ئيللا ]

 تن سودتک هسیت  هدنداو تغالبو تحاصف «بولوا

 مدیا دبه هدن راز ۱ بر نوبفارغح

 .دادغب ؛بوغوط هدهرصب .ردشمامهلوا لصاو هنبمک | هلیسهربرج (ویسویک ) خد ًابونح .ریشلرب هلریک



 را ج

 «بولوا عبات هنبهذم كنهلزئعم .ردشعا تاشن هد

 | ليم هنیداقتعا كنويعيبطو «عبتت ییتک كن هفسفالق

 بویمآ هج یراراکبنک كقح بانج .یدبا شا
 ؛هتنکحهدا بذح ندنکلیدنک كران. یرلنو هکلب

 كماسحا رهاوح هنغیدمرویب دارم یبیماعم كہللا
 نکم ی وا د وای و وع

 هدنادافتعاو «بولوا بهاذ هتاداقتعا ضعب ص وصخح

 یان (هیلظحاح) ههقرف ندا تیعت هنسیدنک

 هنسدنک. راسو هنغح هم ربا ۶ ۱

 | تایولایا تولوا بوسنم ا لانا ر رو .ردشلریو
 ظحاح «هدنغیدنلوا اقلا هنو رف نیغزمق «قرهنلوافیق و

 | وا قرلوا دنب ریز بولیئوسط هدعبو ؛شچچاق
 رو وک هنروضح داود

 ۱ تبوذع و تعاصف «هدکدل

 یناسل
 شاب ناسفط «هدنخراب ۲۵۵ .یدا شعا

 هلتساع .ردشعا تاقو هددادغب «هدلاح یعیدل وا جولغمو

 باستا هداودونا دعبایف « بولت روق هدنسهاس

 زواعم

 رداو قوج رب هدنقح ؛ندنفیدلوا دحولا جت

 لا بولوا یلافبلأت قوچ رب .ردلوقنم تایاکحو
 «نیستلا و نایبلاباتک» ««ناوملباتک» :یراروبشم

 رب كنناوبل | باتک e « راصمالا باتک»

 ندنفرط یدنکو هدنس نا ك غروبماه یمهخیسن

 - روکسا 1 كنابابسا ید ی 5/ شلوا راصتحا

 ۱ . هشرش ثیداحا ضعب روا 2| ید یر لزوک رددوحوم هد راد ( لا ۳ اعشا لژوک .رددوحوم هدنتکلاراد ( لا
 :رددهلج وا تس یا ر وش «بولوا

 ایکح يات نا شیعلا بیطی
 بیصلا مهفلاو ملعلا هاذغ

 لهح لک ةريح كنع فشکیف
 بیبللا هفرعی ملعلا لضفو
 دافش هلسیل صرلا ماقتس

 بيبط هل سیل لسعجا ءادو

 وب رب هده سوف لبح ا 1 0 |
 یتفیدنل و یسیشراچ ویب «بولوارہش

 یوج توقا یغیدلوا ید وب یہظعا ےہق كنسبلاهاو

 .رودبا نایب

 ربش را٥ EEN زاحح ا اح

 ۳ اهدو مر دات تقو بول وا

 هدلحاس صن ارش .یدا یس ەاکسا كنهرونم هندم

 یتیدنلوس هدهطآ رب عقاو هدنسشراق یرکید فصنو

 یاهو نیجودنه رک ندشحاوس رجا رک رکو

 یتیدشانب نافس قوچ كب ۵هلکسا و ندهدیعب كلام

 نیعبایو هباعع .ردروکذم هدنرات آ بع نویفارغح

 ب ۱ ۳ ۱۷۹

 قلت (یراج) هاتسن هربثو ندمالسا هاتم راسو

 .ردقوح ك تاوذ ناثلوا

 0 هنسهدام « یرشخح ز «| هنلاراح

 هبروب
j كناناپسا )1 a2 ( | هم 4 

 ار

 0 غارت را :

 نایرج یرغوط هونج «هلاعب هدنغاط (نوج)
 ا ا رانا امد
 ةنغامربا (جان) هدنبرق (زاوجارآ) ‹ هرکص ندکدتیا
 . رولیکود

 .ندایدا(نانس نیدجا نیدلا رذف) ۱ 0

 «هیفاش» كبحاع نا یورا ل * ٩۰
 ۱ هیشاح رب هنن «یاشک» كنیرمشخحزو حرش رب هنس |
 ؟ردشتا تاف هد ۲ . ردشم راب |

 «بولوا نداملع ( ىلع ن دج )
 )تاراشالا » قلتم هناعم

 ۱ یم راح

 ۱ تاف وهد ۹ .ردراو ا 1 هلساونع «تابدشتلاو |

 .ردشعا

 | ندا ( للعلا رعب رذشوا) | وراح
TT EP ODS۳2 | 

 ۱ . ترشح دز هايس هلیبق سدقلا ببعیغیدل وا ب وذم یس هنس
 هناع | ؛نکیا بهذلا یوسع لوا لر هدیک هی رییغیپ

| 
 هددن واپأ و سراف ؛بولوا نکأس هدهرصب هدعب و ؛شلک

 ۲ :ردشلیوس ییهعطق وشتقو یع هلک همالسا .ردلوقنم
 تحعاتسو نج الان . تدهش

 ضهنلاو ةداهشلاب ىدأوف تاب
 هلاسر ع ES غلباف

 3 ضرالا نم تک فینح یاب

 (  ماهرود ) كنهرتلکنا ( 1۸۲۲۵۷ ) 2
N SN۲ ۶ ۱  

 هرتمولیک £ كماهرودو هدنئلابا

 . یسلاها دا :بولوا هبصق ر هدنسلقمش لاعش

 ۱ .ردراو یرتسانم رب او
 ۲( یمیغل همادق ن بونا ونا ) 17

نک اس هدهرصب هدعب بول و |ندهباعص 0
 1 

  ههواعم هدنتیم ك (هضر) لع ترضحو «شملوا

 ثیداحا نا بدرح یشراق

 ا دبع ن هبراچ «عجم نب هیراج س .ردلوقنم هيرش
  «یبلک مرحا نب هراج «یماعرفظ نب هبراج «رذنما
 ۰ «بولوا ندهاحص خد دیز نب هبراجو لیج نب هیراح
 | ترضح تبعم هدنسهراحم نیفص یریخا رانو
 3 ریش و هداضتم

 شعب ندنسدنک .یدبا ش



2 

ponr ناسا | 
 .یدیشغلوا

2 

 تكحوس هدنرق یزاغو نمرهو | ك
 هرب رح (سق) هلرکید مان و ( شیک ) .بولوا هطآ ر

 یوج توقا .ردعقاو E لحاس ناع هل

 هدکلیعک و هدهمزو كنسیلاهاو رومعم كب كنهطآ و
 .رودیا ناب ی رلقدلوا ر ھام

 هدشونج معرف ۸ ماش ید 8
I ۳03ماع وا ربش عاش  

 .رذیسآر طقسم كنئاط سوا ن بیک

 ندرت دسار ی
 . ردی رک كنەيحانرب ترابع

TEكناملب زا , 0011  

 ا هدنتلایا ا ۱ تی
 كلهرتم ولبک ۳۲۰ «هللارح ییعوط ھی رع لاعش

 هضیربن (ورفنویر) «هرکص ندکدتیا عطق هفاسم
 ۱ .رولیکود

 و هدایلیزاررب ۵ ۱ Fi ا
 یبیکیا تولوا ریا 2 هس

 (هر اس) یرب .رولیکود هبیسالطآ طبع رع
 . ردهدنل وط هرتمولک ۰ یسارح «بولوا هدننلایا

 هدنسیقرش بونح هرتمولیک ۱۱۰ كن (هراس)و"
 ۷ ؛بولوا هدنتلارا (ابها) یرکید .رولوا بصنم

 (سوتناس سوا سودوت) هرکص ندنابرح كلهرتمولیک

 .رولیکود هنیوق
 ا لو هواح E اا

 اموکح

 ES نوسرش هلن ماتناب ,« بول وا تموک و

 یضرعو ۲۰۰ لوط .رددودحت هلرح لحاش#
 یسلاها ۵ ات رقت .بولوا هرم واک ۰ 3

 «د وج ‹«قوماي ۰ E «هوېق یتالوصحم .ردراو |

 ندنسیدالبم خرات ۹ . رد رابع نده را و یا

 و 9 و

 م ویلا ,ندنفرط لیکن هنيريو ؛شلوا بارخ هدعب

 سسأت یربش (هواناب) نالوا یرکرح كنهواج نوش
 .ردششوا

 نزا
 هدایز لا نوجلالقتسا كنبس ۰

  شثوب یرکرم.رویتلوب ہدنتبعبات تحت كراباکنلف یر

 ربشو ؛بولوا یم هلبعما كنب رہش (هرتقاج) نالوا

  (Jackson).هععنج كلاع اشبمآ |

۱۷۵۵ 

 ح ا اروا ا «بولوا

 | هدننونح یاهنم كنب رفروک هرصب

N 
 هدنکوا نایلروا یی هد ۱۷۱۰ «بولوا ندرلناشیلاچ
 كلام «هلغلوا لئان هرمز یعطق یشراق هرازماکنا

 شا نيات یلالقتسا كنهروک ذم :۲۸,۲۹9

 یدادحا :یدشلوا روبج لسر هعفد کیا هد ۲۲ و

 لونج هد ۱۷۱۷ یتیدنک هدلاح یتیدلوا یلهدنالربا

 .ردشعا تافو هد ۱۸۵ و «شوط هدهنمل و راق

 (یتاه) ندنریا-رح لبتن آ (180061) | ۱ لقاج

 ترو ) هدننهح برع كن سهطآ -
 قرهلوا ہدنس رع بونح هرتمولیک 4 ءا (قسوپر

 ؛بولوا هلکساو هبصق رب عقاو هدنصنم رېن رب یمانعه
  ۰.ردراو ینراج كلشیاو یسلاها

 هک« درب ی ۱ ۱ ۹۹ اح
O EEE NE 

 اول ؛قرهقا یرغوط هقرش « هیاعس هدنغاط

 کود هنلوک (سوتا) < هرکص ندنابرح كالهرتم
  2هدنتلابا (هس وغارس) تكناناسا

 و ی ر | هقاج

 هدش رق نوغاراو هدنلاعش هرتمولبک ۰ كن هقست وه

  ۰لوس « یسهعلق ر یکسا «یسلاها

 هبصق رب یکسا .ردراو یناجوسنم لوبو یساسیلک رب
 .یدیا یرکم كنوغارا هلبتقو «تولوا

 تأ ا  ) Djaguer nat ( 8كناتسدنه

 و هدنتلابا (هس روا)

  ۰قروا هدنسغ بونح هرتمولیک ۱۹٩٤۹١
 هللا یلاعش ضرع "

 هدنبرق كنلوک ( هقلیش ) روک هام وو
 .ردعقاو هدنرزوا یلوق رب كنبربن ( یدوناېم د

  ۰.ردراویسهناشب رب روپشمو كویبو یسیلاها
 ندنویلم رب هنسرپ ندنفرط ره كناتسدنه 4 هناخب و

 .رینالپ وط راوز هدایز

 1۸۱۸۲۸( ۱ E( زورقارو ) كنهقیسکم (
 )8 كلزو رقاروو هدبشروپچ ) چ

(Jacuy) 

 .ردعقاو

V1 oربش رب هدنقرش لوط  

 رب هدعقوم ر عفتم قرهلوا هدنسع لاعش هرتمولیک

 هوپقو )تو یسلاها E EY «بولوا هہصو ۳

 AE او روآ هللا هقیسکم هاسف و .ردراو الوضع

 لصتسم هدبط «بولو یکم كتراج نانلوا ارحا

ES قوچ و روم“ ١ 
 یوج توقا يغیدلوا هبصق ر

 املاح
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 .رویدبا نایب



 1 ج ۱1۷0 4 2

 اقیقحو برات یدنکو «هجشحتو حرش ییراثآ | تاموکحینیدنلوب منم كناتسجولب ۱ ناولاح
 | :ناوراش الاعش«بولوا یرب كنهریغص ۰

 رادزوح ی رک .رددودح هام وکح سولاب ونحو

 . ردپس هبصق
 (ع) دو واد ترصضح (Goliath) ۱ تولاح

 ندنرانامربق نیطسلف هدنامز ] 1

 رویشمهلبتماسح كنسهثحو یغلنوزوا كنتماق «بولوا
 | هلیسیدنک .بوقیچ هه راح یشراق هلسارسا ی .رد

 ؛یعید وقوا نادسم «قرهارآ هدا كحەدىا هرزابم
 “| ۳ ۰ ۳۹ و

 دعو ییکحهربو ی زىق دم دا قح هقبح هنسدش راق

 ۱۸ هدلاح یی دمهدیا تراسح ات رار هلکلیا

 هلمشاط نابص رب

 رسا ی و

 (.ع) دواد ترمنح ناناو هدنشاب

 .ردشغا یالتا یتسیدنک ؛بوروا

 طیح رحم هلا ون برع نویفارغح | رولا
 اهاو ؛ینغیدل وا ۱ سر ا

 ین رل رب ربو ین رلکد رک قالبیچ «بولوا هایس كنسبل
 كنسهریزح (یمار) كنهطا وب .رلرویدیا نایب یرلکدپ

 ہ٥ بح هد
eا و 0  

 4 لع نایسل ۱

 اغا لصلاروئتسد ندنفرط مالسا یابطا ربهاشم |

 ۱ یه ری رح (یار) «بوشلوا نام یتیدل وا هدنن ونح

 «ندنغبدل وانونظم یعیدل وا ترابع ند (وئن رو) هسیا

  ترابع ندنسهطآ (بلس) ابو (هواج) خد ك(سولاج)
 دلج یوا

 ريهام ( ۰, ۳ ا
 ؛بولواندهیناو یامکحو ابطا سونیل :

 لدالیم .ردیدحوم كویب لا كبط هرکص ندطارق
 «بوغوط هدنربش (هغرب)كنیلوطان ا هدنخرات ۱
 رامعم (نوقی) ی رد .ردشعا تاقو هدنخم رات هک

 | كنوطسرا ها كولس ههفسلف یسیدنک «بولوا

 .قرهلییوق هنلیصح كبط نف هرکص ندکدتیا عیتینبتک
 هتحایس «نوحا تام ولعم باستکاو لیصح لآ هدعب

 .بورووا هنس چاق رب هدهب ردنکساو

 .یدیششو هدناقیقحصو براج قوچ رب قلعتم هصرشت
 یارحا هداروا تقو قوج ر « هلتدوع ۵هغرب هرکص

 هامور «نکیا هدنشاب ۲  «هرکص ندکدتیا تبابط

 تربش بسک هلیترابم یهدتابط هداروا كرهدیک
 ۱و ( لروا قرام )ند لر وطار عا و ا

 هدنرع رخاوا .یدبا شاوا ییبط 4 (سودوموق)و
 .ردورم ییدتبا تاقو هداروا بودیا تدوع هبه ر

 | (سورو

 | رقغلالصغم ىف باتک» ۰« جرلا حر شت یف

 اتك 6 ءارجالا ةباشتااءاصعالاقالتخایف باتک» كملاراشم مکح ؛بوشیلاچ هایحا ییلوصا ٌكطارش

 ِ باتک » ۰« قورعلاق بانک »» ۰« بصعلاق ۱

 | یوقلا باتک» «« جارلا باتک» ۰« تاسقطسالا |

 . ردشعا فیلأت راباتک قوچ رب یواح
 قیافح قوچ كي هدعرمشت صوصخایلعو
 رتسد هنحصرشت ناسنا .هدهسیا شلوا قفوم

 یفیدلوا شنا حرفت یناناوسیح رکلای ؛بویمهلوا
 لقن هییرع كنهبناو نونفو A رویلننشالک

CAELاَن نینح یرات آ هفاک نامه كسونیل  
 ا ماع ا نب تباتو قحا

 اووبا یرثکا كالا .ردشهلوا هجرت
 اوروآ راسو ههعبتال یرانالوا دوحوم «بولوا
 سعب .ردشلوا قلو عبط هلتاعفدو «هجر هن رلناسا

 یسهینانوب نوتم كنیراتآ

 هدبط

 «هدلاح یغیدل وا د وقغم

 هدننامز هبمالسا تسدم .رددوحوم یرلهب رع هجر

 ید هدبط « یک ینیدلوا وطسرآ هدهفغسلف و نیکح

 ۳۳ ۲ يردوا دع مظعا داتسا سوئیلاج

 - هیشاحوراحرمش قوچ كب هنبرزوا كرلنو بو «شوا
 را ساب هدنس هناخنک زارا
 ؟كسونلاج . ردد وح وم باتک لاح ر ۲ ندنسهچرتم

 :ردیتآ هحورب یرانآ شالوا هجرت هیبرع ناسل
 باتک» ۰« تسرپف » ینعب ( ۳:۵۲ ) » ناف «

 ۳ ضبثلا باتک » «« ریغصلا هعانصلا باتک» ۰« قرفلا

 ۳ ۰6 ضامالاءافشل ىنأتلاننقولغ یلاباتک » ۰« ريغصلا
 اباتك» «« لضعلاقباتک » ۰« ماظعلاق باتک »
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 قرعت باتک» ««ضامالاو للعلا باتك »۰«ةیعیبطلا

  ««ریکلا ضبتلا باتک » ۰« ةنطابلاء اضعا للع

 ۱ باتک »۰« نارحلا باتک » ۰« تاب ا قانصا باتک»

 ۱ ارم باکو  «ءربلا ةلحباتک » . « نا رحلا مایا

 »¢ ځرشتلاف سش رام بانک راصتخا» ۰( جم رشتلا

 .عقو ايق باتک» ۰« مرشتلاف سقول باتکر اصتخا »
 مع رهت باتک » .« حرشتلاق ءامدقلا نيب یالتخانم

 ع ىف باتك» «« ءايحالا رشت باتك »۰« تاومالا

 سطارطسسارا ءارآ ف باتک» « جرشتلاب طارقبلا

  کجرشتلامانم سقول هزعی ايق باتک » 6 جم رشتلاب

 | باتک» «« جر شتلا ف سقول هيف فلاخاعق باتک»

 ۰« ىلوالاة



 «« نيعلا مرشنق باتک» 6 توصلاتالآ جمرشت

 للع ىف باتک» ۰« ةئرلاو ردصلا ةكرح ف باتک

 زی ىف دقتعا یزلاءاطلا ةضقانمق ةلاقم» «« لضعلا |

 ةلاقم» ۰« شضبنلاىلا ةحاح اف ةلاقم» «« مدلانم لوبلا
 له براوضلا قورعلاق هلاقم» ۰« سفتنتلا یلا هجا اف"

 ةیودالا یوقیق باتک» 6 الما عبطلاب مدل اف یر ۱

 طارقبلاءاراق باتک » ۰« تاداعلاق باتک 6 ةلسلا

 باتک» «« هصاتعلا هکر طاق باتک» «« نطالفو _

 ةلاقم » « ءاضعالا مفانم باتک» 6 مشلا هل نا

 (« ةدرفلا ةيودالا باتک» ۰« ندبلا تائیه لصفا ىف |

 ««ضامالا تاقوایف باتک»««نیعلا للعلئالدىف ةلاقم» |

 هلاقم» ۰« ماروالا ىف ةلاقم » « ءالتمالا باک »

 لا بایسال ىف هلاقم » « ةيدابلا بابسالاق ۱

 «« ینلا باتک » ۰« بطلاءا:رحا ىف هلاقم » 6 ضارمالاب

 « ءادوسلا ةرلا ىف هلاقم» ۰« نینلا دلو ىف ةلاقم | ۱

 ضبتلا باتک راصتخا» .« تايجلا راودا باتک» |

 هئادر ق .بانک ۲ ضبثلا ق باتک » .« ربکلا |

 0 » ۰« ةف رعلا همدقن رداوت » .« سغنتلا

 یوق ۵ 6 عرصي یبص ف ةا 1

 سويكلا باتک » ۰« فطلل ارب دتلا باتک ۰( ةيذغالا

 «« سطارطسسراراکفا یف باتک» ٠ یدرلا ودا ۱

 یکرت بانک »06 ةدا سا .ضارمالا رب 8
 «اهدوحو لبسي قلا ةیودالا باتک» «« ةيودالا |

 قایرتلا باتك»  :اودالل ةلاقلا ةيودالا باک

 بابک ۰٤» مصیق ىلا قایرتلا باتک » ۰« سونایلغم لا |
 ؛« سولویسا یا باتک» دا دی فا 8
 دبع باتکربسقت »۰« ةربغصلا ةركلاب ةضاب لا باتک |

 « طارقال لوصتفلا باتک ريسفت» <« طارقا

 تاک ریس » طارقال ا تاتک ریسقت 1

 ةف رعلا همدش باتک ریس » ۰« طارقنال ملخادو |

 ةداا شضایالاریدت باتک ریسشت » «« طارقبال

 ریسفت »۰( طارشال حورقلاباتک ریش « >¢ طارقبال _

 باتکر يغ » ۰« طارقا تاحارح باک

 «« طارشال طالخالا باتكريسفت » ۰« طارقبال اییذییا

 باتک ریست » ۰« طارشا راذنالاهمدقت باتک ریست _

 ءالاو ءاوپلا باتك ريسفت » «« طارقال نو رط يطاق

 ؛«طارشال ءاذغلا باةكريسفت » «( طارشال نکاسلاو

۱۳۰۷ 

 ۱ هکر ح ق باتک» »¢ توصلاق ED 3 سفت

 لا ج

 باتکریسفت » «« طارشال نینلا ةعيبط باتک ر يسفت »

 طارقنا ىأر ناف باتک» «« طارقال ناسنالا ةعيبط

 هدا و دیک یاس قو ناتسنال اط تاک ق

 « افوسلیف نوكي نابج لضاقلا بيبطلا نانباتك»

 ««ةحخكلا رغو ةا طارقا تتكيف باتك»
 رهوح یف باتک» « طارقا دنا فلاف باتک »

 « بطلا لعت ىلع ثحلا یف باتک » 6 یهام سفتلا

 لضفا ةع ین باتک» «« ةبرحلالج ین باتک »

 ءایسالاق تاک ».« ًابأر هدقتعب ایف باتک» ,« ءابطالا

 تاسابقلا ف باتک» ۰« ناهربلا باتک » ۰« ةيبطلا

 تاتک » 6 تنااصاا ماوق ف باتک» 6 ةیعض ولا

 « قالخالاباتک» ۰« هسفن بوبع ناسنالاقرعت ق

 سانلا رابخا نا ىن ةلاقم» .« ماغهالا قرص ىف هلافم»

 نطالفا هرکذ ایف باتک» .« ےہئادعاب نوعفتنب دق
 باتک» «« بطلاإع نم سوایطب یورعلا هاتك ىق

 عماوج باتک » «« ندیلاج جازم ةعبار سفغنلایوق ناف

 لوالا لرحخلا نا ف باتک » ۰« نطالفا بک

 ةاقم » ۰« قطنلا لا لخدلا باتک » ۰« رحال

 ۳ نم ینثلاباتکلا ریسقن » ۰« ساقلاددع یف

 وحب یذلا مزلي ايف باتک» .«سیلاطوطسرا

 و ءاسنلا عاجوا باتک ریست » ۰ همالک ق

 باتک ریست » «« طارقلال عییاسالا تاتک رتسشت »

 «« ماقسالا ةاوادم باتک » ۰« طارقیالءاعالا ريب دت

 «٠ عیرسلا تولا ف تاشک » :« رب اق باتکع »

 هظقیلاو مونلاق هلاقم» 6 ج وقلاو نقحلا باك »

 نررشعو عب را لبق نفدلا مرح ف ةلافم» 6 روهعلاو

 ةلاسر » « ناسنالا قلا ةيانع ىق هلاقم» «« ةعاس

 یا ةهللسر» « ءاسللارارسا و هما سوفالف لا

 باتک » «« لاجرلا رارسا ف نامربقلا سناطسق

 هایم جارخسا یف ةلقم » ۰« ةموتكملا ةیودالای

 ايق باتک» «« ةيودالا لادا ىف ةلاقم » ۰« شیاشخا

 رعقلاو سعثلا لعف ابف رکذ قتلا ليواقالا نم عج

 هاتک عماوح» ناولالاق ةلاقم » ۰« کاوکلاو

 «تالئاملاق اوبتکن ذلایلعدرلا باتک »۰« ناهربلاق
 سناصن را ىلعدرلا باتک» ۰« نين لا ةعيبط باتک »

 باتک راصتخا» ۰« تابسلاق باتک » ۰« زعبنلا یف

 .ارال ةيفسلا راکفالا ق باتک» ۰« ةيذغالایوق

 هلقم» ۰« قایرتلا عفانم باتک » 6 شطارطس

 هضغ ىف ةلاسر » «« موعطلایف مالک» «« تالاف



€ 
 «(ةكساأملا بایسالا ىن بانك » « بلکلا بلکلا

 یف ام ریسفت »۰( ءاصعالاربب دن یف سيول وق باتکریسش »

 باتک» «« بطلا ع نم سواعط یعسطا نطالف باتک

 تاوتصالا نیسح ف باتک » ۰« ةسقنلا ةيودالا قف

 .هریاسو « اپنع تاف الا نو

 ؛بولوا هبصق كچوک رب هدناسارخ ای
 ضعب رکید هلا یاج نجرلادبع انالوم | ۰

 .ردر وپئشم هلغل وا یا طاقییم كنامل واو اع رهاشم

o HE كنابلل زا , 0۲ 
 5 ۱ ز ) یراماح

 لا «بولوا رېن رب هدنتلایا وس

 ٠ه رکص ندنایرح كلهرتمولیک +۰۰ «قرەقآ هبیبرع
 ولك ود هنیربن (هربدع)

 AWR NPE مدق ناريا | بساماج

۱۷۳۰۸ 

 رد یلحاوس ؛بولوا راموزوچواو رلغاط یلایقو

 | دشاب هدننامز كبساتشک ندنابنایک
 ا ٤ د “ ۳ Ei ت 4

 rR .ردشغ و عباب هند كتشدرزو شم

 هننارتقا كئارابس .ردظ وحم یخد ینلوا ندنباحا

 هل نع هدن رخاوا ی ره نرف یک دب ناک وب راد

 شلو عوقو مدقم ندنسیدنک هدنو .ردشغلوا هجرت

 قحەلو عوقو رحوم :یک ییدتبا دق یرانارتقا

 .ردشعا نیبعت هلاسح ید یرلن ارتقا

 .بولوایرب ندنرملکویب كنیریارج ] ۳
 كنسهرببک هریرح (هوق) .ردندنناکلتسم هرتلکنا
 E «قرهلوا هدنب ع كن (یتاه)و هدش ونح

 ۸۱۰ لا ۷۸ ۳۵ و J ضرع ۱۸ ۳۹ لا

 یویابرفت .رولوآ دتغ هدنسهزا یف لوط ۰"

 ۲5 ی ناله نفر لودر تا
 ۱۰۸۵۹ یسهیحطسهحاسم .ردهرتم ولیک ۱۰ یضرعو

 ارت :ردبشک 1 ۳۸ ۵ یسیاهاو هرتمولیک عبرع

 تادراو .ردزلمو یجز یروصقو یلاپوروآ یعبر رب
 .ردهدنرلهدار قنارف نویلم ۱۰ یونس قراصمو

 -راچ رب هللا هناخهتسخ رب كوبب هدهررح و رازهلکنا
 هیر ذوب کیا صوصخ هراقجوچ زبقو كکراو هناخ
 -ردراشچا هناخ

 رلغاط هرص رب قورعم هلبعسا « رلغاط یئام »

 یلاعش یسضارا .بودا قش هرغ ندقرش ییهطآ

 یهدنتهج لاش .روبریآ 4 هللام یکیا قرلوا یبونجو
 رلریاب لزوک قاط رب ؛بولوا یج ردت ینالیم كن هام

 كيد خاطر هسیا هدنتهح بونح .ردواح یرهبو

 یرکیدو ؛رروس ردق هنا رب رح ندناس یر «بولوا |

)1amaue( |لتا هداشیآ  | 

 هدنلوط هرتمولیک ۸۰۰ .ردلکشنم ندرلابق كسکو |

 ۳۰ با ناعل مالغاصو لوس ۱٩ هدنلحاوس نالوا

 ید هد هلل ام ییا .رددوحوم یوق قحەتآ ریمد ردق |

 لیکشت رلیداو لزوک قاط رب .بوقآ راربن قوچ رب
 «بویلوا حلاص هننافس ریس یرب چه رنو .راردیا

 ندننارج تعرس یخد « یاچ هرق» نالوا یویب لا |

 «قوماپ یاقاق ه وهق «رکش یتالوصح . روینلشیا ۱

 | «بولوآترابع ندهراسو نوئاق :ربجا ران .نوتیز
 . .ربلیریدشهتبتاناوبح یلتوق كبو ردقوچیندیرلاعم
 ۱ یرهویمو هزبس عو ره كناپوروآ هدب رللحم عفت ۱

 | هلتیلک بولوا روبشم یور .رولوا لصاح ید |

 ماج

 غ روکذم .رددعاسم ریغ هتاغس زی یالوط
  یهدطسو .ردهدنعافترا هرتم ۲۹ ۵ لح كسکو لا

 هدنسهرا رلغاط یکهدننررق هبونح لحاوس هلا لابح

 . یفماق رکش عساو هلرنامروا یسحو قیص تیاغ

 ِ .روینلو یرلهعرم

 ۲ بولوا ےخو هدننحاوسو قاب تیاغ یماوه
 هدنرفرط جما «هدهسیازالوا كيسک | ابوو هی راص

 ۱۳ ۶ یا ؛ردمالغاص هدنرللح .تسکوو

 | بیطر تیاغ اوه هدرلمسوم وب .رولوا هدرانمثت
 . .ردعوقولا ریثک د یرلهلوطرف «بولوا قاجسو
 . یهررج هلاعفد .بولو عوقو قیص ید هلزاز
 ۲ وا یسلک هرزوا تیموع یغاربوط .ردشعا بیرخ

 . یرغصا مسق رب رکلای .هدهسیا تبنم كب بول

 نوش ؛لاقترو جم رپ ؛یادعب  مصم «د وح

 | عاونا صوصخ هاقبمآ هلبتقو .رونلوا جارخاو لاعا
 8 ندرلنو هدلاح ییدعش ؛هدهسی دنا دوحوم تایاوبح

 ۳ .رونلو قرهلوا ريس ناویح نلنید (یتوغآ ) رکاب

 . هلیرانالی .ردنیم هلرلیوت كنراکن رو قوچكب یروبط
 . یراضعب كلرلنو .بولوا قوچ یعاونا هلکنترک
  هیاقیمآ هدنراربن شعب .راردیا لکا یلاها ییز
 چد خاسم نانلوا رببعت (روتاغیلآ )و: نالوا صوصخ
 | ضعب .ردولع هلرازوموط یابی یرانامروا .رونلو
 ) راو یرلندعم نوت او ریمد .ریقاب .نوشروق یلیس
 ۳ تالاخدا .رویفلوا جارخا یرب چیه نامه .یدهسیا

 . هدار قنارف نویلم ۲۸ یلاجارخاو ۲۶ یسهونس

 . ردهدب را



 «بولوا مسقنم وه احس چوا یس .4طا هقاماج ا

 ندهبتنم یاضعا ۱۲ ها لاو رب بوصتم نرو
 ۵ .رونلوا هرادا ندتفررط هرادا سلجم رب بکر |

 -ول) .ردراو یخد ینا وعبم سلح رب بک نداضعا

 یتکلعزبلکنا کهدنلحاس (سارودنوه) هلل ریا رج (یاق

 (نووت شیناپسا) یلاو «هدهسيا یسهبصق (نوتسفنیک) |
 .ردیا تماقا هدنسهبصق

 فوتسیرق هدنسیدالیم را ۱4۹4 هر رج و
 -راشم «قرهنلوا فشک ندنفرط یسیدنک كيمولوق

 هنس رب «قرهلربق یسیک ؛هلغلت وط هبهنوطرف رب هیلا
 تكناقبمآ رللوبابسا هدعب .یدبشلاق هدهقیاماج ردق

 عاونا ځد هد هر رح و < یک یراقدیاب هدنرافررط راس

 لاها نالوا ردق ٩۰۰۰۰ تكرهدا اوحا ادم

 ۱۰۰۰ .یدرلشما احما هدنفررظ نامز زا یتس هیلصا

 یسیلاها هدنکیدنج هنا, زالکنا ۰ ر هک
 .یدیا ترابع ندیجز ردق وا رو یلاپوروآ ۰ 4
 رب ندایجوقساو هدنالربا هلا هرتلکنا یرب ندتقو اأ

 تروصو ؛شلوا نکاس «بودیک زارحاهم قوچ
 سلجم هقناماج .یدیشقلوا مع .ظنت الاب هحورپ ىس زاد

 نا و دن هوا ا هرتلکنا هلیناثوعبم
 ههر رح هد۱۷۲۸ هنرزوا تافالتخا

 .ردشلوا صیصخ یریو رب عوطقم ترابع ندقنارق ر
 هفاک یموکح زیباکنا ؛هرکص ندنوغل كنتراسا ریز
 هل رلضابب «هدهسیا شعشیلاچ هنیدبح وتو تاواسم كنیلاهآ
 بویمهلوا نکع نالتنا هلهحو رب هدنسهرآ راهي

ATs؛هنس رزوا ینابصع اشر نالو عوقو هد  

 روب هنداخا هداعلاقوف ربادت ضعب تمو

 . ردشلوآ

 هدنسهر-زح هرتاموس ی

 .اسمكلهرتمولیک ۲۵۰ نداغنابلپ)) ۰
 بولوا هبیصق ر .هدنرزوا كرب رب یانمهو 8 ۱
 ؟هربغ_ص تلود نا وا طب ص ندنفرط اک و

 م .ردشه و یکم كن هيمالسا

 و رحم ربهاشم هرتلکنا و را
Sa ۰ 1بول ۱ ندنب  

 هبیلاعش ضرع 1۵۳ ۳۰۲ «هلغلوا رومأم هکعا فشکا

 یتسیونحمسق کنی رف روک (نوسدوه)و بسمتي ردق

 ت ت

۱۷۵۵۹ 

0 ۱ | 

 | یک .ردهدنسهرادا تع كنسلاو هقناماج ی

 | راصرب هد ۱

 ۱ یرحب قیرط رب هدنلامش كناقیرمآ ندفرط یکم

 ج
 ىلونح) ید هیضارا ییدروک هدیرع كل رهدنا فشک ۱

 .مرآ یلامش دمخ رحم .یدیا شمریو ینمان (لاغ کی
 .ردشعا راکنا یتاکما یداشک یرح قیرط رب ندنس ۱
 .ردشهوا رتفن یسهمانتحایس ۱

 یاقیمآ (12000:10۳۷ )

 رو كنهعقج كلام هدیلاعش

 لوص كنيربن (رورسماج) «هدننروهج اینیح

 هدنس یفغبونحهرتمولیک ۸۰ ك( دنومګ ر)و هدنلحاس
 یهدهروکذم كلاع دكرازیلکنا .بولوا هبصق رب
 : ردنتسکسا لا كن راتاشلسات

 هدنسیونج مسق كنيسالطآ طبح رحم هلعاو چ

 خد هدنلحاس رغ لاعش كنسهطآ (هنله هتنس) عقاو

 درکم كنهروکذم هریرح «بولوا هبصق رب
 .ردراو یسلاها ۳۰۰۰و

cl J| (James-River) 

E كلام هدیلاعش ۱ روید سماج 

 ندنرلغاط (یناغلآ ) هک .ردربن رب هدنبروهج اینیح
 یرغوطهبرغ .بودیا ناعبن هلیعسا (رور سن وسقاح)

 هليا قس یربش (نووتسماج )و ؛نایرح 4۰۰
 .رولیکودهنب وق (كییاسچ) هرکصندناب رح كلهرتمولیک

  )0216 de James) | ۳یاقیمآ

  [ 4كنبزیکد (نوبدوه) هدیلاعش

 نالوا ینشاک ؛بولوا یوق رب هدنتهج ییرع بوضنح
 .ردشقلوا هیت هليا كسماج نادوبق هچرتلا فنآ

 .ردعقاوهدنسهرا لاغ یکی ییونح هللا هدانقو روداربال

 رابنا ضعب راسو یرلقامریا رور تسو هلا ینابلآ

 د ود هوق و

 ۱ نیعماج

 ندنناداس دیعم (-- دج دیس) 1 فابهماح سم

 هناتسدنه هدعب .بولوا عاش رب ۱

 یعابرریم .ندنکیدلیوس تای ایرنکا «هلتلحر
 وش .ردشعا تاقو هد ANS ؛شلو تربش هلسعل

 اعشا “هاج یعار

 كاپ هدمآ طاشن زکر هد عر نعرد

 كاله مخت زج تح رب لجا ناقهد ۱

 كاح لدابناز همه مدنک هاد نوچ

 كاع E ا كاځ زا

aنا  NIE۸۱ ۷  

 نووتسماح

 « هلح 7 . رد رگید ےس | كنهح

 . هلروب ا هنسهدام

 : ردیدن راعش



 ماج
 | هدنیرق یسهبصق ماج عقاو هدناسارخ هدنځ رات

 | د انالوم یردب .ردشغوط هدنسهرق (درحرخ)
 .یدیا ندنسهلح ( تشدرز ) كنابغصا لصا نع

 هنونفو مولعرثکا ,بودیا لیصحم هدناره یاجانالوم
 یلوطدب هدهیسرافو هیرع تایداو «شاوا فقاو

 هرکص ندلیصح یبهبرهاظ مولع
 | یهفیلخو دیرم كنيرلترضح یدنبشقن نیدلاءاپب حش
 هبنطاب راولا سابتقا ند رغشاک ندلاو قطادعس

 | تعیبط .یدیشعا كولس هویفوص قیرط كرمدا

 قوچ رب ارا و ًامظن بلفلوا بلاغ ید یسهرعش

 یتربشو تیص كرهدیا ریرح هلوبقمو هصعفان بتک
 | ندنفرط ره كمالسا ماعو ؛شلوا عياش هلاع راطقا

 .یدیشمالشاب هکعا باتش هنناقالمو تبعص ابداو الع

 دیعسو ناطلس نالوا سلاچ هدیرو تح هدراتقووا

 یدشعارف

 | ییدتیا تیاعرو تمرح هداعلاقوف هجرت بحاص
 | هفلابم هدنتاعر ید ارقیاب نیسح ناطلس هدعب «یک
 ريزو صوصخایلعو یساربک كنتنطاس .بودا

 باستا 4یماج انالوم یلاوربش ىلع نالوا یمظعا

 هلبرلترضح یفاث ناخ دمحم ناطلس متفلاوما .یدراشعا

 كملاراضشم هاشداپ .بولوا یسهساکمو هرباخ ید

 ۱ هده رصوا ؛هدس ردق ههیوق «هنرزوا یلوعد

 E ELS ع وقو كصاف ت
 ۸٩۸ .هرکص ندندوع ندجح رفس .یدشمامهلوا

 | تافو هدناره هدلاح یفیدلوا هدنشاب ۱ «هدنخ رات

 | یماظن هسج هلیاونع «كنروا تفه» .ردشغا

 ةلسلس » هک« ردراو یرثا لوس رب روبعم هدنزرط
 | ۰« رارحالاهفص » « لاسباو نامالس» 6 بهذلا

 «نونحمو لبل» 6 ال زو فسو» 6 راربالاهصس »

 .ردبکم ندنرلهموظنم « ردنکس ًهماندرخ » و

 | كنیدعسو یاود كوب جوا بتم هقشب ندنو
 | روبشم هلیاونع « ناتسرابب » هدنزرط یناتسط
 هدنراعشا كنارعش ةفاک .ردراو یسدا فیلأت ر

 هدلاح یعیدشلو رللزعو رس طسواو انداو العا

 | هنیرکید ینلزع ربابو ینتیب رب چه كتیماج انالوم
 العا ندنررب یسهلج .بویلوا نکع كتا حجرت

 راب | .ردپسم هدندنع زمیعو قرف بایرا یتیدلوا

 :ردراو یافیلأت یتآ هحورب هق شب ندنسهرعش
 | « هوبتلادهاوش » :« نوبهراف یاباف تبیآ ریسقت»

 قیرط “لاسر » ۰« صوصتلادقن » ۰« سنالاتاعفت »

۱۷۹۰ 

 رش» «« حاول » «« تایعابر حرش» ۰« ضراف |

 ۲ ارغص "هلاسر »۰« اعم رد هربغص ؟هلاسر » «« اهعم رد

 اشنم "هلاسر » 6 قسوم ؟هلاسر » »¢ هقاق

 ۱ ما ج
 1 وصف حرش» .« تاعملا ةعغا » « نایفوص

 را هیات تایبا ضعب حرش » « عماول » 6 کلا

 « یلبقعرذ یبا ثیدح حرمش » ۰« یولهد ورسخ تیب
 « ثیدح نعب را هجرت » ؛«اسراب هحاوخ نانخس »

 ررضح بقانم» «« یراصناهللادبع هحاوخ بقانم »
 قىق 3 ««دوحولاىف دود فوت

 ۳ ؟هلاسر» ««امکحو نیهلکنم

 كسانم» « هللاالاهلاال *هلاسر » ۰« ناتسدنه باوحو

 وتم هلاسر» ««اعمردهرېک ؟هلاسر» 6 جا

 ma «« ضورع “هلاسر» ««اعمرد هموظنم

  Êٺ «6

 من ) ح رمش) ¢ « هشاکلا حرش یف هئاضلا دنا وقلا»

 ؟هدناتسدنه را آ ضعب رکیدو هدیداعس رد یطو رع

 هدرهناخنک رثکا یراعشا تاملک .ردسششوا عبط

 هل یاونع «یماجالم» یسهیفاک حرش .رددوحوم
 هلن اعفد بول وا لوادتمو روپشم بالطل اند هدر کلم

 اغتكا هل دارا كنيعار وش ندىراعشا ایم زا عبط

 نادرک مزاینیب نوکو دز برای
 نادرک مزارفرس رقف رمسقا زو
 نادرک مزار مرح بلط هاررد

 نادرک مزابتسوت یوس هن هکر ناز

 >د ندهیافع یارعش هلصلحم و ۱ یباح

 2 نه تاذ ج وا ۱

 الگو ارعش یرود را دریای ناطلس یی ۳

 بودا تافو هد ٩۱۱ و ؛شلوا یرکسعیضاق

 هدنسال وح هس ردمو رسم یعیدل وا شعا ا لوساتسا

 هداز نسح یجاح «بولوا دج یم رد وا نقد

 :رددراعشا "هلج تسوش .ردفورعم هلکغد

 صالخ ندنریح یایرد هغلو لد شک

 ا ار ايا بلد لاک
 الوم «هدلاح یتیدلوا ندمور راد یسعنکیا ج

 شتا رغس هاریا نوجا تراز یرلترضح یماج
 | 1 تماقا هددحاسم بو دیا تلنع ندقلح ایرثکأو

 :ردکنوا تبیوش «شعا
 مهدیا قلنابکس هکس رب بویوا هسفن رب هعین
 مەديا قلناطلس هنکلم انفو رقف ردرپ

¥ 



 ل

 یللوبناتسا یسکچوا 2" 8
 دا رہش كنبناث ناخ میلس ناطلس .یدیا ندنسهغئاط |

 یلغوا لوق «بولوا

 .ردکنوا تب وش .یدشعلو هد رلفلف رصتم ضعب

 ردهچک ییا هغیوب روشالوط ربلد فاز /
 رده كنآ یرببعت هعقاو ربع« یا

 تاقو هد ۰۲۰ بولوا ا یاج

 .رد وص ینامارک ضعب .ردشعا

 هسکا رج كل 9 ۰
 - اما TT ۱ یلام دربناج ۱
 هلوکرب یلهبنوو دلقسا لصا نع «بولوا ندنس

 نالوا هنیرزوا رضم كناخ ےلس ناطلس زوای .یدیا

 قوس ندنفرط یاباموط هجر بحاص هدنشیوروپ
 ؛شعفلوا بصن هنفلنادنالوق شاب لرکتسع نانلو

 ؛بولوا بولغم هدهراح نالو عوقو هدهنعو ۲

 كا تمدخ هناخ ےلس ناطلس هرکص ندکدتیا رارف

 «بودیا رابتخا لوب
 ید هنلتق كبابناموط هدعب «یک یکیدتیا لیبست نحف

 ندیهاشداب قرط ةف هنتمدخ و .یدیشل وا بل

 زوکم هدنتنیط «هدهسیا ششلوا بصن هنکلیلاو ماش
 بوتلو هدنراظتنا تصرق «نوجا اهظا یتایخ نالوآ

 كرهدیا ذاخا تصرف ینلاحرا كناخ میلس ناطاس

 هبزوس راسو توریب ؛سلبارطو ۰ نایصع نالعا
 شعا هرصاح یلح رک ندکدنیا طبض لک و

 تمواقم هنادم اشاب هحهرق ینادناموق بلح ‹«ەدەسيا

 اشاپ داهرف نالوا رومأم ةنالیكتت هدهرصوا ؛بودیا

 قشمد دربناج «ندنکیدشبتب هلا هیفاک رکاسع ید
 ؛شعا لتق هناتاخ یییرجعکی كس شب نانلو هدماش

5 

 شیورد رب «بولوا و

 رد رفع و لات وا ا یعوطقم رسو

 تموکح هدرصم (نرشا كلم)

 كنهسکارج كىلاع نروس طالوساج 39

 رهاظ e هدنخ را ٩ ۰ ۵ بول وا یسیجنمرکی

 سصم لا اما قاغا هع رززا یطاقسا كنوصناق
 «بویمهدی #۰ mE شح | سول هنتخم

° ۹۳ 
 ا بصن

 ۱ وص رابک (قمان دجا مالسالا 7

 | رصمو ینتبیولغم كيابناموط

 | ييدشا هلا اشاپ داهرف هدنحراخ كقشمد ًابقاعتمو

۱۷۳۹۱ 

۱ 
۱ 

 | هدا

 | هدنراتنطلس رودكيبلاراشم .بولواندنسامدن هدنرلک

 شعوط هده رکا هدنخ رات

 نا ج

 ۱ ناطلتس
 نوا ان هدار طالوساح

aSیسیاو بلح  

 ا زوتوا ا تنواسم ا نو

 ا ربخ یتما رہا ل رادمسو «شتتک هناو هلا ۱

 «ندتشدل وا شلاق هدیاو هلت هظفاحم ین رکسع

 لتقف ندنتفرط هبلا راشم رادرس هدنخرات ۱۰ ۱

 نایصع نالعا « تونود هبلح هل رکسع یکه دن رلتبعم

 یدک |

 ناطلس nd هداز طالوساح
 یرود عبار ناحدا ج

 ىللةجلاتج لصا نع .بولوا ندنرلاشاب نادوبق

 .شفلوا ار و نوردنا «هدلاحیعیدل وا

 مظعا ردص .یدیا شلوا لئان هتسهاپ قلرادحسو
 ندنراروظنم .تبلاراشم هاشداب رتارب هلا اشاب بحر

 ؛ششللاچ هنیدیع ندنوامه یارس كنا یسوم

 نکیا شلوا لفکتم هنکحهیلک للخ هتنایح كنوو

 «ندنفیدلوا شعا ملست هنماقتنا دب كنايقشا یتسیدنک

 عقاو هزیکد قآ .یدیشعا باج یراربغا كهاشداپ
 مور هلکمربتک بوتوط یسک ایناپسا یکیا هدنرفس

 نداشاپ نسحو «شفلوا بصن هنکلیکب رلکی ىيا |
 هنسدنک ید ناطلس هشياع نالوا شلاق لوط

 :هدهسیا شلوا لتا هنفرش تیربص؛قرهنلوا € وز
 ۱۰5 بویمهلوا لئاز هنن

 :یرهلوا ,رومام ةى لس کت ههو درا ناور

 ینلنادوبق .ردشفلوا لتق .هدنلوصو همورضرا

E 

 یهاشداب راربغا هدنقح

 لاناچ ناج

 هدنخ را ۱

 -ارعش ناتسدنه (-ازریم) |

 ۱۸۳۱۰۶۰ تولواب ندیم

 .بودیا رعراما هدیلهدوٌ

 هعیش تداع ینوک یعنوا كنمرحم یسهنس ۵

 یبدنک هدنسهرص مام نیا ناشلوا ارحا هرزوا

 بت .ردشلوا فلت بوتآ ندنماد تنسهناخ

 .ردراو یاود

 هنغاعس رمزا كنتالو ندیا | 3

 هسحات هدنساصق هغر ر | لدادناج

 یلرادناج س .ردعقاو هدنسلاعش لحاس كرفروک |

۱۱۱ 



 نا ج

 عقاو هدنسرقرش بونح كنساضق هغرب یسهیحات

 قلغاط یسضارا

 .ردراو ید یرلیداو تنم «بولوا

 تبح كنبزفروک ریمزا یرفروک یلرادناج س
 - ولیک ۲۰ یطرعو لوط «بولوا عقاو هدنس هبلاعش

 کیا رب هلرلیوقو نورب قوچ رب 09 .ردردق هرتم

 هرفروک و ییاچرقاب .رددوسحوم هطا كچوک
 .رولیک ود

eنویاب* مرح هدشامز  
 - رون) یراهدلاو هبیلاراشم هاشداپ «بولوا یسادختک
 شلدیا هیصوت هدنرع رخآ ندنفرط نوتاخ (وناب
 یزابتفااو تیازد مداعلاقوف تكتلسدنک و ؛یاقلوا

 ذوش رب كو «بولوا یهاشداپ لوبقم یلغغو
 ندنلاح را كيلاراشم هاشداپ .یدیشعا بسک رادتقاو
 بولوا هزررعم هلاندبعت و شاعم یوتسم ید هرکص

 .ردشمریتک هدوحو تاریخ قوچ رب یکلیبسو عماج
 ادنتقا هلا (اتفای دج ۳

 ا ۱ و وا
 .بولوا یلادوبق نوبلق ادتبا .ردبلربارح لصا نع

 هنبلا كرلنوب هدهرابح رب نالوا یشراق هرایلکیدنو

 تح هدنساعود كيدنو هنس ید «درهشود رسا

 ندتلود فرط , «هرکص ندکدتیا تمدخ هدنراسا

 ناخ دجا ناطلس رود «قرهنلوا صیلخ هلبا هدف

 هرومو ؛شلوا اشاپ لادوبق هد ۱۱۲۲۰ هدثلات

 كنب رلهطآ هقوچو هشفنبو لیدنتسا هلیلحاوس
 قجاو ؛شاروک ینرپغو تمدخ لوس كب هدنعق

 هلغلو عوقو یروصق هدنعفر كنسهرصاح هفروق
 تدش هداز ید هدشنازاح دن ادوبق ضعب «ریارب

 بلح هتداعسردو «لزع هد ۱۱۲۱ «ندنکیدرتسوک

 دو ناطلس .یدیا شلوا سجا هدولق یدب ‹«هلا

 شا ۱ BS هی هد ۷۱۱6۳ هاب رود لوا ناخ

 .ردبکم ندهرق ٩ ؛بولوا

 |, لع هه رطص هم قلا «قرهشلوا تصذ هب یلادوبق

 .بولوا اشاب نادوبق ا مد ۱۵ و ؛شفلوا

 هد ٩ و :شلو ا هدماقم ون هنس ترد هعقد و

 «قرهنلوا لزع هدلاح یعیداوا اناوت اذه عمو یلشای كب
 تاقو هدقباط هنتسواو ؛ششتوا بصن هشتلاا هدح

 .ردشعا

 بولوا ندناربا یارعش

 ۲۶ کبلاب ناغ دار: ناطلنبم

 رلنامروا یرثکاو هدتماقتسا فلتخ بولوا یلهنضراع |

 ۲ تبنم تیاغ «یک یغیدنلوب یرلغاط روتسم هلرلاعمو
 البرق .ردقوچ ك یند یراربابو هرد لزوک هلرلهووا "

 2ا رب مسح کیا یک قامریا لیشب لیا قامریا |
 ۳ همرت «قامریا درم یک یرلکدتیا قش هلام ندبونج ۱ لسا نع

 لرې قوچ رپ نديا ناعبن هداول لسخاد یک نانویو , نوبامه هدلباک هدلاح یغیدلوا یلاراخ 1

  یولکدتیا لیکشت كغامربا و قامریا لبزرق |

 ۱ دح هد ٩۸ ۰ و .شللو هدنتمدخ كهاش

 کیا رب وش .ردشع ا تافو قرهنلوا میس ندنف رط

 : ردندب راعشا لج تا

 4 راکشآ لقصم لکشرب دش دیع هام شود

 رابغ اراد ٌهنییآ دوپ هزور راخب زک
 ندب فعض زا دوخای دو ر هم نآ

 ۱ راد هزور نکی بل ولهد ناوختسا

 ؛بولوا ندناربا یارعش (دجم انالوم) ۱ یناح

 هدتیارورپ رکیدو یلینارفسا هدتیاور رب ) " ۰
 ۱ يح واس هللا بیبح هحاوخ تب وش .ردیلراوزهس

 ردیعلصم كنسهدیصقرب یفیدل وا شلدوس هدنقح یجدم

 ۔. | نادسآ شرف شرع ار تتمرح مرح یا
 ناما تفه مشه تارا تھک زو یو

 رد دبا تیکرت یتالو نوزب رط ال اح

 ؛بولوا یس لاو یرب كغاعتس

 هدنسهرآ یلحاس زیکدهرق هلدودح كنتالو ساوبس

 1 رش ‹هلزەكدەرق الاش .رولوا دتع هرع ندقرش

 ۳ YA ۸ یسلاماو هرتم ولیک عبم

 «باوشود هداز ندیشک ۹ هنشاب هرتمولیک عبرم روب

 ) یلیتنربک یلیخ یلحاوس .ردکعد نوکسم یلبخ بسن
 یرفروک بونیس هدنرغ یابنم «بولوا ییتنقبچ

 نوسماص ید هدنسهبقرمش تهح كنو یک یغیدنلوب
 ۱ .رویللو یرلرفروکكچوک هسنافو همرتو یرفروک

 نالوا ییانه یربش نوسماص نالوا اول رک

 قرط کیا كزفروکو ب «بولوا عقاو هدنچا رفروک

 ا زکدهرق یراهلکسا بوبلوا ینایل مالغاص رب
 | یسضارا كغاصنس .ردقیچآ یشراق هنیرلهنوطرق



 نا ج

 را رصم “رپ « قالو ه را «یادغب بولوا 1

 دكرلهویمو هزبسو نووت ریونک ۰ نتک هلا وبح

 -ارخا .روموا جارحا یخد یرادقم بخ «ه رکص د

 لزوکكيوقوچكبیرلاعرم .ردنوتوت یسیلتیلک كا كنناج
 .رینلسب تاناویحر اسو ریغیص یک «نویوق بولوا "

 ؛دروق «زومونط ؛ییآ ید یسهیشحو تاناویح
 .ردنرابع ندنلاثماو هحهرق .كيک «ناشواط یکل "

 رایواحرادقم رب .بوشوب یغبلا رایواح هدقامریا لیشی _
 رادقم یلبخ «بولوا قوج یرانامروا .رولبراقبج 5
 لقن هراهلکسا راس هللا نوسماص و  عطق هتسارک "

 نکلای ندننادقف لو یرنامروا رثکا .هدهسروبنلوا |

 ید یلداعم .روباراب هنلاعا روک هلیعطق نودوا "
 زیاغنم هدرللحم قوچ رب كغاجس .بولوا قوچ "
 ششلوا فشک نداعم راسو نوشروق یلهس «ربقاب /
 ندعم ضعب .ردهدقمال راقبج یرب هد سیا" 3

 .رونلوب جد راهچلبا عفا هبهفلتخ ضاماو یراوص ۰
 یمجآ عون رب لزوک هدنسهیحان قاوق هلیساضق هیوا

 كنس هیناث لحاوس زیکدهرق یربش نوسماص .راقیچ _
 یلدبم تكنسهداح دادغب بولوا ندنراهلکسا تالشیا لا

 «بولوا كاشیاهحقدل وا یخدیراذلکسا راسیکی یدلوآ و
 هرقنآو ساویس ؛هقشب ندناجا رخاو تالاخ زا تو

 نانلوب هدنرفرط جا كنيلوطانآ یک زیرعلاةروممو |
  هطساو نوسماص ایرثکا یتراج ید كرلتیالو شعب |

 هتو رخو ساویس ندنوسماص .روشلوا ارخا هلیس |
 هداول لخاد :یک یفیدنلو هسوش رب لمکم یرغوط |
 هساویس ندنوسماص .ردشلپا راهسوش شعب ید |

 كنغاعنس كياج لوبریمد نالوا روصتم یساشنا ردق |
 عیانص .ردقحهریترآ اهد تاق رب یسک راج تب 6
 «هرفاب نوسماص قاعس .ردهدتکح یئال هل

 هاضق ٩ هیرلسا هسنافو هینوا «همرت «هبنشرابج
 ۳ هلرلسا شوقهرقو ماچالآ قاوق ؛بولوا سقم

 هل رک قاس .ردعماج ییهرق ٩۰۵ و ییهیحات

 بتاکم جاق رب هلیبتکم هدشر ررب هدنرارکنع اضق

 یرک كي زونه یراعم .هددسیا دوجوم هیتادتبا
 .ردمورح ندبتکم نوتبسب ارق رثکا بولوا
 بولوا ددعتم راهسردمو هیکتو هشرش خماوج

 رادقم نانلوا رکذ هدیراقوب .ردروص یرثکا |

 | ندکدتبا هرادا ییاول یتالوصحم .رولوا لصاخ یعاونا "

 | تبنم هداعلاقوف یغاروط ردنا قس یتسبضارا ید ق

 وا ج ۱۷۳۹۳

 ینمرا یردق ۱۷۰۰۰ و مور ی ۱۲۰۰۰ ندیلاها
۱ = 5 

 یرلنایتسرخ .ردکرتو لسم الماک یروصق بولوا
 هنمزا یغاعتس كا .راردملکتم هلناسل هکرت یند

 نقنکسا بولوا دودعم ندنسهطح (تنو ) هدهع دق

 یلکبقاعس .ردشفلو طوم هنتالو نوزبرط یرب

 «بولاق صحن هندارفا ینادناخ كاج تقو یلبخ

 1 جاقرب شعا كاملا و هدیوزب رط ندرلن و

 هدس ونح یاقبمآ ( 12۲۵۴۱ ) | یراواح

(Jauja)ورپ هد یونح یاقبمآ  

 .ردرېل رب عبا هنغامریا نوزامآ ]

 2 ۱ هح واح
 ( هقیو هقاوه) و هدتتیروپج ) ۰

 نالوا یانمه قهلوا هدهفاسم كلهرتمولیک ۱۱ ۵ ند

 ۱۰۰۰۰ بولوا هبصق ر عقاو هدیرزوا كل رپ رب

 .ردبا جارخا تاناوبح یلیخو «ردراو یسیلاها
 ۶ وئام) كناما زا , ۷۵

e 
 هقرش بونح «هلاعب هدنلامش هرتمولیک ۰
 هرکص ندناارح كلهرتمولیک ۲۸۰ ؛قرهقا یرغوط

 (یاوغاراپ) هدنیونح هرتمولیک ٤١ كن (لیرامالیوا)
 یا وغاراب هللا ابلیزارب .هدننصنم .رولیکود هتغامریا

 .ردشغلوا :رکر هلسم رب .هرژوا كمرتسوک ییدودح
Javaهاو هدیدنه طرح  

 ا كا ا ا هر
 نوح ضرع ۸۵۸ ا 6۳ تولو]

LSهدیزراهزآ قز لوفط  

 ؛بولوا هطارب نوزوا دتع هقرش ندبیع.رولوا دتع
 هربرح هرتاموس هل زایوت هدنوس ندننهخ :یلاعش ترغ

 ندنسهریرح (یلای) هلزاغو رب راط ًاقرشو ندنسهریبک
 یرغوط هقرشو هطآ یکیا و «هدلاح یفیدلوا شلریا
 ریارح رب راز 4راهطآ قاط رب نانلو هدنسهتوا

 اکوبو عقاو هدنسقرش لاعش .رودبا لیکشت یسهلسلس
  هیعطس ٌهحاسم ربارب هلیسهطا (هرودام) نالوا قحم

 یسلاهاو هرتمولیک بر ۱۳۱۷۳۳ یس

 ندکی چاق رب رایلابوروآ .ردیشک ۲ 6

 نواو ینیچ بیرق هکیب زویکیا ۰ بولوا ترابع

 ییالم رلبلرپ .رددوحوم برع خد هدایز ندکی
 .راردیدتم هلمالسا ند ؛بولوا بوسنم هننیسنح

 .ردب رهش (هواتاب) یرکم

 مق «بولوا قلغاط یسیصارا كنسهربرخ هواج



 وا >ح

 یرلهورذنوتب هک ؛ردراو لابح ؟هلسلس رب هادف

 ٩۱و لوط هرتمولبک 4۰ «بولوا ترابع ندراناکرب
 .رونل وناکرب ۱ 4 هدهفاسم رب نالوا یعرع هرتمولیک
 هدنرلهرآ ؛بونلو راهووا عساو هسیا هدنسبقرش مسق

 كران و هک ؛رودیا عافترا بسك رلغاط درفنم اطرب

 یعاشنرا هلرلناکرب و . ردناکرب رر یراهورذ ید

 یسهلج «بولوا هدنرلهرآ هرتم ۳٣۰۰ هلا ۰

 .لارتروکسو ید لوکو روماچ یرلضعبو ناموط

 یرللوط درلنو ؛بولوا ید یربن ردق یمرکی
 یرلکوس لا .ردطاص هئئافس ربس یرلضعب .هدهسازآ

 هدنتهح قرش هللا (ولوس) نالوا بیرق هنیرکم
 .ردراو قیلابقوچ هدنرلربن .ردیرارپن (یربدک )عقاو
 ندموق یراصایو ندقیچلاب لیرق یرثکا كنلحاوس
 که ندلجاس «هدهبسا تنم نآ «بولوا ترابع

 كن رلغاط .ردتبنم كب یسضارا نانلوب هدیرچما هرتم

 روتسم هلئاعورزمو تاتا عاوناو هلرلنامروا یرثکا

 یساوه .راردبا زاربا هرظنم رب لزوک كي «بولوا
 بولوا آو قا كب هدنلحاوسو هدنرارب قچلآ

 عشر ؛هددس راقبح ردق ههحرد ۲۳ هرارطانازمم

 تیاغ یسهراج هایمو مالعاصو لدتعم اوه هدى رللحم

 یسهونستاجارخا .بولوا كاشیا كب یتراج .رونلو | كب هجدوربو تراوح یرلعوم .رددیذلو لوذپم
 یآ شل او وروق یا ىل آ قحا 1 بوسلوا لقرف

 | ڭكنەنس «ندنکیدسا قراکزور موم یلروعاب یخد

 .ردیسوم رومغای یرکیب فصنو قلقاروق ینصن
 | یعس یاوه هک ؛ردراو یشیداورپ هلیتسا (ساپواویک )
 ۱ ناویحو ناسنا نزيك هنجا «ندنغيدلوا ولع هلا

a ۳۱۰ 3 1۰  
 نربک ءاضق یداوو .رولوا فلت هدنفرظ تدمزآ

 هدن رلنهح قج1 AEF .ردولوط هل رلکیک تاناوبح

 | هنعرز جرب رنو بو وب يرللودح قوچ كب
 ۳ هدهواج رد رشعا ادب تایدا صوصخ تم لب دن

 | هتوطسو توق یلبخ هیمالسا تموکح ندیا لکشت

 ےس ییاوه « هددسرودا مدراب هنالوصح زاسو

 ید هدنچا یراهبصقو ربش رثکا تح .راروبدپا
 هلفناق ابرتک ا یلاها ؛بونلو رللوبح قوچ رب
 هرللودج و ځد د راباکرچو رل .راربشالوط
 . ردا تان ندیو وےاشار اوه تماخو لک هد

 دودعم ندنسهرا تبنم لا كنابند یعاریوط

 یراد .هیلوصف فرا ؛رصم “جرب یلتیلک «هلغمل وا

 لصاح هلتیلک یعاونا كنسالا ریو ستاتپ هلابوبح راسو
 ځد یرلهویمو هزس رث کا كنابوروآ .رولوا

 تو هلنمدح زا یفماف رد .رد لر دم

۱۷۳۹ 

 جافا » .ردندننالوصحم هعحاشاب ید نوتوتو هوهق ۱

 رو حا تهق یذ هدنرانام روا . ردهدنتممسح ۱

 ۳ هجارق «كبک «نویم ءزوموط .نالبق «نادکرک |

 . «راشلوا عبات هبهیمالسا تیئدم «بولیریا ندننید

 ۳ سمو یلرپ ادتبا رایلکنلف .ردهدققلوب هدنلا كرلئوب |

 ۱ واج
 «دیوچ «قوماب .رربو رکش قوچو «زولوا نیلاق كب

 . ترثک ید هویم عو رب رونلوا ریبعت « یسهطروع

  صوصخم هبهراح ملاقاو لاقتروب «سوم .ردهرزوا

 . .ردقوچ ید یلارام . ردراو ید یرلهویم راس

 . قفوا هدرارب ات «بولوا لوذبم یعاونا ۵ رلکهج

 ۱ جاعآ اتداع هدهواج تاتا قوج رب نالوا هدنلاح رتوا

 ۳ لبف .ردلو یند یناب یلرهز .ردقوچ رلحاغآ

 سیأتلاب .بولوا قوچ یسهیشحو تاناویح راسو
 ۴ ی رلفو اا هلو عوف رب ریلیاللوق هدتعارز
 . ینوبوق عون رب یلقالوق قبقراص هاشم هنلبق ی
 . یرویط .ردیلتوقكی «هدهسیاكچوک یرلت | .ردراو
 ۱۳ ا زاف نا :بولوا قو كب یه
 رونلوا رببعت (رآوزاق) ؛نیحریدلب ؛قللوچ «سواط

 یلیوت لزوکو قالراپ «شوقهرق شوق عون رب مسج
 راس هلیرنالبب_ .رونلو هرتاسو یسورخ ناب عون رب
 . «ردولء هلرلخاسمت یراربن .بولوا قوچكي یتارشح
 | كرکنا عون رب لیشی یلربثأت تیا یعس هدنراقلقاطب و

 1 . ردهدنرلهدار قنارف نویلم ۰

 ۱ ؛بولوا عبا هنتدم دنه هدعدق نامز رلیلهواج

 نرق یعشب نوا «هدلاح یرلقدلوا عبا هننید امهارپ

 ۳ رادهاج غاطرب ندبرعلاتریزرج هدنسادتبا یدالیم
 ۲ مو رشن یرلسا نيد «هلا لوخد ههر زج و
 | اجا رو نددنه رایلهواج ًارابتعا ندتقووا .ردراشعا

 . بوالشاب هغمزاب هللا هیرع قورح ید ییرلناسلو

 ۴۰ در ونروو هراموتس «بولوا كلام
 | طبض ید یریانرح نالوا ردق هنسهطا رو هلیعس
 | -زیکترو هدنلئاوا یدالیم نرق یعتل | نوا .یدیشعا
 . هدهسرلشعاادی تاکلقسم قاطرب ‹ هلل رقن ههواج زابل
 ۲ -رط رایلکنلف یراتاکلتسم هدنرخاوا روکذم نرق

 | هنیلا هرازبلکنا قلهرآ رب هدعبو ؛شفلوا طبنم ندنف
 ۴ ءوبلا ؟قرهنلوا هداعا هرایلکتلف هنب هدهسیا شیک



 ها ج

 كنلف هدعب «نكيا راشعا تعانق هلکعا هدلا یتراجتو

 هدنقح یلاهاو «طبض یتموکح نوتبسب یرارومام ۰"

3 ۱۳۹۰ 
 | هل راتیعب اب (SE رل و «؛بودیا اقا یرارادکح 6

 | لوس هد ۵ ؛ندنرلکدتیا تراقحو لظ یارحا

 قلود كنلف هنبرزوا كنو و ؛شعا روهظ لالتخا رب "

 ییدعش .ردشلوا روب هتاحالصاو تادعاسم شعب

 ؛بولوا مسقنم هغاعنس ۲۱ یسریوج هواج هدلاح "
 | ,لحا وتس ى . عهد هيلا لحا و

 .اروس) نکلاب . ردهدنرلفرط چاى ئو ەدە ولج 3

 كچوک کیا موبلا یرلهطخ (هنراقوقوح) هلا (هتراق "
 رایوک .روبنلوا هرادا ندنفرط هیمالسا تو و

 ؛بونلوا هرادا هلمتق رعم یرلسلح رابتخاو یرل راتح

 كنيرارومأم كلف یرلبکریو نالوا عوطقم رن و

 (هواناب) نالوا یرکیم .راردیا لست هنیرا رادلیصحص
 موبلا هبصقو .رودبانایب یوجتوقای ینغیدنلوا بلح | یهدیدنه طیح رح یربش ۱ حک كل نناکلتسم لنلف ه لی 5 طہع 3 5

 لحاس هدنسهیاش تهح كرابکنز ؛بولوا دوحوم هنراقوقوح ؛هغناوویناب هاباروس «غناراماس «نوسریت

  هلکساوروجم اهد یسهیلاعش لحاوس .ردهراقاروسو

 :یرلرهش كوسلا هرکص ندهواناب .ردیسموع رک

 ندیک ههاباروس ندهواناب .ردقوچ اهد یرلناعلو
4 

 یک ییدتا قش الوط ی هطا یطح لو ریمد رب

 .روبلاص راهبعش شعب نده هبیونحو هبلامش لحاوس
 بوانارع نارا (لع )روا

 نلعب هدیاردن زام و ردسلناردن زام 3

 : ردکنوا تب وش .ردشهو هدراقلبضاق

 درذکب مافو زادعب یکشاک مراح رب

 درذکب مکاخ یراب درذکن موخزرک

 ندهباغع یارعش تی ك دیواح

 ۱۲۰۰ .یدا ندناکحاوخو ندنسافلخ یاعزدص یب

 NSE ته وش .ردشعا تافو هدنخ رات

 ندهشآ دود رارش ادیپ رولوا باتهم بش
 ندعشاکسن جرب راچوا ترسح ةعمل باهش

 ( یلیسلا سابع نم س هبواعم ) هرهاح

 . ردل وقنم هغى رش ثیداحا ضعب ندنسدنک هابسهطساو

 ل اح
 .رديلغوا كنازربم مارو یلورود | 1

 لتق هلما لتدح «بولوا تاذ رب بیداو عاش

 : ردندنراعشا لج یعابر وش .ردشلوا

 ونکم .ردیللوبناتسا «بولوا

 | هواعم لغوا «بولوا ندهباعع

ازربم میهاربا)
لبعامسا هاش (

 كنب وفص

0 
 نوریب دمآ لبنس وت نم“ زا ات
 نوریب دمآ لبلب وچ نم هلان دص
 دیآ ىع نورب لک هزبس ز هتسویپ
 نورب كمآ لک زا هرس هک فرط نیا

 هدیاتتس دنه ( 1)) 1 ۲ 1

 كنيلهد هدنسهطخ (هنات وپجار)
Aبولوا ربش ر هدنسد ی «بونح » 

 لزوک .ردراو یتراجت كاشيا كيو یسیلاها ۰

 هدنسلقرش بونح كنارک یقلەجار روپاح س
“© 

 ا
 م

 .ردراو یسلاها ۸ .بولوا عقا و

 «بولوا هبصق رب هدایناپسا (1280 ) ۱ ات
 .ردفورعم هلیسا نایح هدندنع رابرع 7 ۰

 [ . هل روس تعحام هنسهدام «نایح»]
 ۰ مت : 1 2 رو رک جم هبصقرب هدنسهرا جز دالب ها هو |

 ندارواكنسب رد هقارزوهفارز «بولوا ۳

 رب .ردعقاو هدنبصنم كلرپن رب نالوا یمانمهو هدرح

 .ردنا ناعبن ندرلغاط یهدنونح كشبح روکذم

 هایتتسن یئابح «بولوا هیحان رب هدزاوها ۱ ۳
 طقسم كنا ریهاشم ضعب قورعم ) ۰۰

 .ردشقو یسآ

 Ee نا را داج
 ؛بولوا ندراصنا و ندهاعص (یلسلا | * 

 تبعم هدناورع راس هل راوع دحا و ردنو ةيقع

 هضرش ثیداحا ضعبو «شو هدیربمغ+ ترضح |
 یلس نب رابجو ثراح نب رابج س .ردشع | لقن
 . ردندهناعص ید

 رضاح هدرصم 2 «بولوا ei ۱ ا
 .ردشع و ر

 اس روز ربش كلشالو لصوم ۱ را
 هدندودح یالو دادغبو هدنغ ۰

 بولوا هبصق كجوکر هدنرانک كنهلحد قرهلوا

 .یدیا یکم هیحان امدقم
 هدنساضق ادیص كنتالو توربب ۱ 0

 «بولوا هیرق رب هدشرق كناديصو 0
 روبشم هلیکللزوک كنیرلهویموا هلیساوه تدایح
 .ردهدنکح یسهیفیص كنماينغا ادیص «هلغلوا

 فورعم هليا یمح قارع كناربا ۱ ۹
 هرلب یع هنسهطخ لوس ر نالوا ۰



 ر ب جا

 E « یمحجم قارع 7 .ردعلا یرلکدرو

 .هبروب تعججام

 | یوابج

 [ .هلبرویب تعحارم 1
 نا ربح نا نا ربح ؛ییارعا ۱ نک

 كيتع نب (رباج دوخایو) ربحو یطبقلا ] ۰
 تبعم هدنس 4 راح نیفص یسیعنکیا ؛بولوا ند دنا

 سةوفم یسعجچواو ؟شفلو هداضتم ترضح

 .یدبا شمربتک ناما «كرهلک هبیربغی
 « قراط لح » ( ۲۴ 8

 یر طلغ E ا ۳

 لحاس كزاغوو هنیزاغوب هتبس هدنرلناسل اپوروا

 نلیریو هربش رب هدنتهج ایناپسا ینعی هدنسیلاعت
 هدنلحدم قرش كن زاخو هتسیربش راتلاربح .ردسا

 بولوا عقاو هدنورب رب قلغاط دتع هنجعا هلزیکد قاو

 ندتفرط یلود هرتلکنا هلیبسح یسهبعقوم تیما
 هقشب ندنرکشع زملکنا ۰۰۰ ..ردشفلوا طبض

 یا عساو ؛یلوق رب لزوک یسلاها ۰
 یدیلک كزیکد قآ . ردراو یناماکتسا نیتم تیاغو
 ۱ ىر د كنراعت او كو ربارب هلغلوا دن

 هبق رش كلام هلا اقرا و هرتلکنا ندفرط رب .بولوا

 هرتلکنا .ردتسبرس نالا .ردراو یتراج كاشیا
 «بودیا طسسض یربث و هدنخ رات ۱۷۰ ۶ یلود

 هنیدادرتسا ادم هسنارفا هلا ابناپسا یر ندتقو وا

 .ردرلشمام هلوا ردنقم ؛هدهس راشعشللاچ هاب عقد

 هنسسهدام « یزاغو هتبس» نوچزاغو راتلاربح ]
 : هیروب تعحارم

 ند رغم *هکئالم ( و انار
 لاصبا یییهلاجو هناسا «بولوا

 .ریلنید ید لیربح ًافیفخ .ردشعا غیلنو
 هرصمیاطع نرخأتم 3

 با نوا لرمصم ؛بولوا ند ۰

 نالوا * لده تحس را ۱۲۳۱ ندنسادنا ی رجح نرق

 اع ندیا روهظ هدرصم هدنفرظ تدم وو ینعیاقو
 ؛هرزواقلو !عماج یلاوحاجارت كربهاشم راسو ایداو
 هلیاونع « رابخالاو مجارتلا ىف راث الا بئاجم »

 هعبطم قالو هدنشعرا ۱۲۹۷ هک .ردشم زا خیراترب
 .ردشغوا رشنو عبط هرزوا دلح كو ٤ هدنس

۱۷۳۹۹ 

۱ 
۱ 

۱ 

 كوة / خاص ید ن TEE هدهسیا | ِ
 ۳ تم ی ۳ دم ی وچ | کب هدنسهرا برغماهلا اینایسا ید ندفرط رو

 ؛ندنکیدروک ینعیرس ریثات «بولوا جاتح هنئاوادم

 لحال ندنفرط ااو كولم رثکا .یدشلوا رومأم

 و هدبراتهح بلحو ماشو نیطسلف

 ۱ (یربح) ؛بولوا هرق جاقرب هلعسا ۱ نرربج
 8 یرلسآر طقسم كناع ریهاشم ضعب فورعم هلټسن هنسهدام «یوابح نیدلادعس) |

 ید هنسهدام « نربح تس » ] KO رد را ی و

 [ ۰هلبرویپ تعحارم

 ۳ داخ (یسیعونا) | رد سم هان
 ا هیسانع تف ۳ ۳ لیربح

  «بولوا ندهبنایربس یابطا ندنا راب شا تبسک هدنن

  «بولوالوغشم هلبابط یلسن .یدیا بهذلا ینارصن
 اک ی «سجروج نی عوشیتخ یردب
 ریهاشم ځد لییربج نر عوشیتخ یلغواو لیربح
 ۳ رفعح ندنفرط یردب هدنخرات ۱۷ ۵ ادتبا .ردندابطا

 . التبم یمیلاراشم «قرهنلوا هیصوت هیمرب یابح نب
 ۴ رابتعا هداعلاقوف «هلکغا صیلخت ندتلع رب یغیدلوا

 باسن هدبشرلا نوراه هدعبو ؛شعارق یتبح و
 هرابتعاو تمرح رب لوب هدهفیلخ دزن كرهدبا
 ۳ رع را .یدشلوا للان دهریثک لاوماو
 د هنلئق «قرهنلوا سح «ندنعیدمهلو اود هنتلع

 اشا یرما و عبر نب لصف «هدهسیا شلریو ما

 تسک ندیکی هدنتفالخ نامز كنيما دج .یدشم هعا

 شفلوا سبح هدنسولج كنومأام «بودیا رابتعا

 ؛بوترآ یرابتعاو ردق ید هدندنع كنو كالبربح

 .ردشعاتافو هدنخرات ۲۱۳ .یدشلوا زرعمو مرکم

 قوج رب هدنقح یسهداعلاقوف تراهم یکهدیوادن سا

 لاوقا ضعب راد هتح ظفحو هبطو «لوقنم رداو

 ةرصتخح هلاسر» ۰« شانک» .ردروپفم یسهنایکح

 ىف باتک» <« روخلا ةعنص یف باتک» 46 بطلا ىف

 « لاو مطملا یف N لا هلاسر» « هابلا

 اغلا هل رلناونع « قطنلا هعانص لا لخدلا »و

 و

 وز کیم ۰ 7

 ا هللا دبع J لیربج

 «بولواند هنا رس یابطا ندا تربش بسک هدننامز

 تمدخكهللا ردتقم .ردیسهدازردارب كنهچ رتلافن 1

 هبهلودلادضع ندییوب لآ هدعب «بونلوب هدنتبابط
 ه(یدعع ناتسراع ) ییدلیا انب هددادغب «هللا باستا



 لب
 راسو لصومو یزو سراف «قرهنلوا بلخ یاب ۱

 ندهیمطافلولم ؛بودیک یدهرسنو ؟سشغک هاو
 «هدهسدشوا قیوشت هئماقا هداروا ندنفرط ربع

 هدنخ را ۲۹۰ .یدشعا تدوع هدادغب ؛بویمروط ۱

 شب و هو ینافیلأت هعحاشاب :ردشعا تافو

 شانکلا» «یشانک كوي هلبناونع «یناکلا» هرزوادلح

 ملا ىف هلاقم » .« نیعلا بصع ىف هاسر» 6 ريغصلا

 تالا ني لصافلا تاتو ةدعلا غ ةکراشع غامدلا

 ىف ةلاقم » <« اغ رفاد ىعسملا سفنشا تالآو ءاذنغلا
 ةقشاطلاباتک» « مدلاوه ندبلاتاسقطسا لضقا نا

 ىلع درلا ق ةلاقم» « هفسالغلاو ءاسالا لوقا ني

 هنمان كدابع نت بحاضص یارک لانو
A 

 2 | لاحکلا لیریج
 :ردشهو هدنتمدخ

 نانلوا ظقلت کک تلوساتسا )ىلع ۳
 بول وا ی سا EES ak ی 1

 راع 1 ی هبنبطنطسق هدننامز هب واعم

 سا كن (یرانصنا ییع) نانلو هدنشهرآ هیمالتسا
 هاسا و یالوط ندنسهوا سدح هدلح و هاس هعشود

 هروکذم هل .ردونظمو یو یدشلوا همست

 . ردعقاو هدننسوا لرانفو هد راوح اس ناطلس

 هبصق 54 هدنسهزآ طساو هلا هان
2 

 هدنلاح ۵ رقرب هدام ز یدنک ا لبج

 ریهاشمعب .رودا ناب یوج توقا ینغیذلواشلاق

 نو ۳۳ طقسم كا

 هدنسلاعش و ا و

 : و
 تهح

 5 (Casius) سونساق یعیدق

KE 

jت و سا نالی  
 روبشم د یزاریغیصو قوچ یلابو یسهزبس فا

 ینغیدنلوب نوکسم هلموق رب ندنلسسن زیجو یتغیدلوا
 .رودیا ناب یئوچ توقاي

 | عرب لج

 وا ندنبل ای هاشم

 قاعس هلن دلج كنتالو نج

 دوس 5 هدنساصق و

 ۱ تیغ نومام بول

 | عمر یداو هللا دیز یداو هدشنع

۱۳۳۹۷ 

۱ 

۱ 
1 

 ل ب ج
Ip A Np: Î 4۱ و لبح  AR E 

 «بولوا غاط رب هدقاصس
 یرغوط هبقرش لاعش « هلا ادب ندنتسوا كنوردنکسا
 .رولوا ییذم هشدودح یغاعس شعم .قرهازوا

 ردفوررعم هلکغد (یغاط رواک ) ماوعلا نیب
 هلاویرب لغاحس ترد ندا ۰ بکر تو هننآ فاس | کرب لج و هنطار اک رپ

 العش ,یارغاصس هنطآ سفن ًابرغ بولوا

 «هلمسا ول شعم كنمالو بلحو هليغا جس نازوق

 بونح .هایغاعس بلخ سفن ندنتهح ییونح قرش
 طاح هلهرفروک نوردنکسا ید ندنتهج ییرع

 (زو رای) عقاو هدیرزوا كابح رد .رددودحو

 بول واهووا عضو قلغاط یف یسنضصارا .ردیسهرق

 یاچ جاق ر راس هلیسهرد زوموط ندنرلکتا یبرع
 ندنرلکتا قرش ؛رولیکود هنغامربا ناک .بوقآ

 ؛راردیا لیکشت رپنرب هلیعسا (وصهرق) یخدرلوص ناقآ
 بصزم دمو یصاع هدنف رط تسوا كنهبک اطن آ هک

 یسق رش

 كنساوه «هدهسيا تنمو هووا قهج برع .رولوا

 .ردقوجیندیرلغلقاطب «بویلوا روم كب ندنتماخو

 هلحاس «بولوا قلغاط هرزوا تیم وع یتهح قرش

 راسو نوه «لاقتروپ ؛نوتیز یرارپ نالوا بیرق
 یزاف ر ط رک ههم هم رد ناکا

 «بولواقوچ یرلاعمو نامروا .ردرومریغو یلاخ

 رلتریشع ضعبو ؛روناوا عطق هتسارکو نودوا یلیخ

 «هیحالصا «زوراب قاصس .رلربتالتوا یرلناوسیح
 ےسقنم هلاضق ٦ هلبرلما سايو هیناقع .قنالو .هصاخ

 .ردهعماج یهرق ۸ ًعجو 4هبحا 1 بولوا ۱

 | یرلتبالو توریب هلا بلح
 | كنەد وس هد رګ لحاس «بولؤا و

 ۱ سا .رویدیا لیکشت نورپ رب هدنسدهیونح

  (۰ COکلا بول وا هدرادعم ۴

 .ررلسم یروصقو نابتسرخ

 هدنشلابا «هب کم هی ولا» هدناتسدنه
E ۱ روپلبج لاعش هرتمولیک ۲٣۰ دابا هلاو 

 ۵ ۵۲۰۰ «بولوا ربش رب یزرکم قاجخس هدنسیفرش
 ندیابع و هدنسهروا كنهووا رب تبنم .ردراو یسلاها
 هلغلوا عقاو هدنرزوا یطخ لو ریمد ندیک ۵ هنکلک

 هحاسم كنغايس س .ردراو یتراج كاشیا كب
 یسلاهاو هرتمولیک معبر 1۸۰۷۹٩ یسهیعطس

 و

 اول *؛للاحا

 یردق ۰



 ا
 یکه دنتهح قرش كرصم | ۰

 «بولوا غاط 1 هد هبدأب ۱ ناخدلا لبج

 .ردقوج یرلقاجوا سم قاسو یرلهناربو
 ناروح تو هرم زورد لر .اعس نا كنم الو روس

 ندنلئابق یزرد یسلاها «بولوا اضق ر هدنس

 یلاوحا «هلغلوا ترابع ندنریاشع نابع ضعبو

 ؛نامرع «هنبس یدیوس اضق .ردلکد ط وبضم هلبماع

 ؛بولوایقنم ههیحان ٦ هل راما لدحجمو یلاس ؛ابیش

 یسینصارا .رونلوا هرادا هلریدم رب یرب ره ككرلنو

 كنهندقم ربغ راشع «هدهسیا تنم هدشناذ دح

 عرذ یرب زآ كب «بویلوا رومعم,هلغلوا یهاکنالوح

 بودا لبح SNS 1 a ۱ اذلا لبح دوخاب) ۳

 .ازوا یرعوط هونج «هلبعشت ندنانبل لبح هدنبرق
 .رولوا لخاد هنسهطخ نیطسلف «قره

 هوش ارس تالا اضق ر 1 لج

 دیو هدف تن اار افا اا
 قرش «هلیساضق با كنغاحتش رعت ًابونح « هل رلاضق
 قرش لامعش «هلیراضق رامزو عرب كنغاعس اعنس
 طاح هابساصق سنا كنغرصس اعنص هنب ید ندنتهح

 عقاو هدنس هلام یبرغ كتل ا ۰

 ؛هرزوا قلوا بصنم هرجا رح «یراوص «بلغلوا

 یداو) یرلهیلشاب هرات ون .راقآ یرغوط ههمایت
 تبنم یلبخ یسضارا .رد (یجلا یداو) هللا (عاضر
 ؛ ییادغب صم «ماسيس «هرود هه رآ «یادغب «بولوا

 «كجرم «هيلوصف «ابوب «دیوچ «قوماپ «هوهق
 هلیئسح یعافترا .رولوا لصاح هراسو زوراق «هلقب
 دیسک .هب رفعح اضق .ردمالغاصو لدتعم یخدیناوه
 ارق رادقم . .ردواح یهبحا ۳ هلرلسا هبفلس)

 "۰ ردلوهجت ن الا یسوقنو
 خاط رز هدنتهح ترغ كيلح |

 Ey قالا ج

 عرقا لبح «بولوا روط سم هدنراثا برع نوبف

 یشجهلوا ترابع ندتکرب لبح ایو یسوم لبح دوخاب
 زا را بله زا

 | ناعمس لبج

 هدنغایتس هد رح كنتالو نم

 یر ہشبلح اع ق «بولوااضق

 ۱۳۳ 2 ا كلا تولوا راذلوضعو | د بهج كغاجتسو هدنغ
 «یراد ؛رصم ؛ هبرآ «یادغب «هلغلوا اقسا ید |

۱۷۹۸ 

 البح .ردشفلوا همس هلییسا )٩۵۱۱۱۱۸0( نابیلبتت آ

 .ژولوا لصاو- |

  تزابع ندهزولنو هبسلک روح یرلایق .ردقلآ
 ۳ ءاط وب .رددوخوم یخدیرلرنا ناکرب ضعب ؛بولوا 1

E 
 اس ۷ هبلح یکم .ردنرابع ندارق یکهدنفازطا

 ر كنهبرق و .ردیسهرق (هنع ةارد) نالوا هدهفاسم
 _«بونلوب یراهارخ كنسهعاق ناععس هدنلاعش تعاس

 تبثم یسضارا .ردشفلوا هبمست هليا كنو اضق |

 .روورو تالوصحم راسو نوتوت «قحرو «كجبم
 ۱۲۸ اضق .رونلوا میس زب ندکیلپیا هدنرلهبرق ضعب

 ۱ هک ردراو یسلاها ۲۱۱۳۱ «بولوا عماج ییهرق

 | نورد .ردملکنم ها ییرع ناساو مالسا یسهلج
 زر « رسم ۰ ؛ عماج ۲۱ هداصق

 38 .رددوح وم ناخ ۱۷و ناکد ۲

 لابح هل سلس ر هد روس جو ۳۹

 | قرش كبانبل لبح «بولوا شرش لبج
 هد هبینحا لاو «هلعسا و «ندنغیدلوا عقاو هدننهح

 | یرغوط هبقرمش لامش ندیبغ بونح ًابزاوتم هنانب
 كدەنب رق كصج ندنب رق كماش

  هدننسهرآ نانبل لبج هلبا ترش لبخ
 یسبونح نق كنون هک «رولوا دتع یسطخ عاق
 .ردنرابعندنسیداو كنب رهن یصاع یسیلاجش مسقو یناطی
 ندنانبل لبح" «بولوا ردق هرتم ۳۰۰۰ یعاشنرا

 قشمد ؛قرهلوا دنع

 ۱ « ینمهرب «هشذم ؛ماچ ؛بولوا ید یرلنامروا نم

 | قشمد . .رونلو یرلحاغآ هراسو بورح «قاوق قآ

 د یرلهارخ كيلعبو قرمش بونح كنهسلس وب

 ۴ .ردعقاو هدنکنا رع

 Ee ەدە
 | نوم رح) یمدق مسا < رولوا دنع یرغوط هنیطسلف
 یندهلسا ,(نویم)"هدلناربسا ین بتک شعب «بولوا

 .ردروکذم

 سس 8
 لوا لا هابنابسا دایز ۷ قراط ؛بولوا

 اس (عتفلالبج) هدندنع رابع .هلکعا 2 یتسارو

 | ؛هدنکیدتیاح یعقومو دایزن قراط .ردفورعمیخد
 | هرکص هنس ٤ بودنا اشا هعلق ر هدرزوا یسهب

o 



 ل
 هدنتع یتراظن كشعب جالا ندنسدنهم ربحا

 | ؛ششلوا اشنا ید تاماکعتسا نالوا دو و ولا

 | تموکح .هدهسیدا كجوک یسهبصق ردق هت رهو

 .ردشف و لسم یسهبرکسع تیما یندهدننامز هیمالسا
 .ردشهواطبض ندنفرط رللوینابسا هدنخراا ۴ _
 ۱ .هل روی تعحارم ید هنسهدام « راتلاربح 1

 هح كلب هد نخ
 e ا 1

 رابهار ےقم هدرتسانم ناک هدنرزوا «بولوا غاط

 ربو «یغیدلوا شمقیچ هغاط وب كناسیع ترشح
 هدوجارحص ا چا .رارویدیا عز یتغیدنلو یزبا هدشاط

۱۷۳۹۹ 

 یند هطا كچوکر ب هلم وب هدنبرق یلحاس نیو
 .رددوخ وه و

 لبج یطلغو لبخ دو ا يک لبح
 یتالوبرغ سلبارط (هیرغ ۰ 9
 «بولوا یسییرغ او یرب كغاعس ٤ ندیا بیکرت

  هلدودح سنون الاش ‹هليغاخس سلبا رط سفن اقش |

 بونح «هلریبک یارحص ندنتهح ییونح برغو ابر ۱
 .ردطاحم و دودحم هابغاعس نارف ید ندنتهح قرمش

 هس رسا و هاو هد رانک غاط رب یرگم

 ندنناع رشت هایغانوق تموکح رب رکی :ردیشقول 8

 رک یسهبصق هاکتراجو كويب كا «بولوا ترابع
 نانلو هدنارف ید وب هک «رد ( سمادغ ) نالوا اضق "
 -وا ندننراجت .رکام هلو كا رک یار یک طا
 رناوراک هنف رط ره كنادوس ندهبصق ییا و «بول 1

 یسهلکسا سلبارط هلا نادوس یسلاهاو دو
 یبغ لبج ..راردیا.ارجا تراجم رپ كوي هدنسهزآ
 هنحوحو وطاسف «تولا «سمادغ «لبحسقن اش |

 هل رلعسا هدو هلکک ؛بولوا مقیم اوو ° هلل رلعسا

 هلکک هلبساضطق سمادغ .ردراو ید یسهبحات ییا 8

 كناول «بولوا نوکسم ی لاها كنب رل هبحأت هدزمو
 رب رکلایو نیشن هعح یناثلث ندنسیلاها یرلفرط قاس ا

 قلموسق هرزوا تیرثکا یسینعارا .ردنوکسم لث
 هدنسانم مسوم اذه عم «بولوا قلشاط یرلغاطو |

 وصحم .رریو تالوصح یلیخ «هدلاح یغیدغای رومای
 ح 3 .ردترابع ندامرحو یراد «هبرآ هعلشاب نال

 ۳ ؛بولوا قوچ نوه هود ا نالوا |

 .روئلوا لاعا مارحا ضایب عوف رپ

 ل ب ج

 هبروس (امود هل رکید مانو ) )نو 5 لبح

 عبات هنغاعس ماش كالو

 .ردعقاوهدنسلاعش قرش كتالو رک .بولوا اضقرب

 ناک هدهفاسم قلتعاس ۲ ندماش قشمد اضق درک نه

 كقشمد «بولوا تبنم یسضارا .ردیسهبصق (امود)

 اورا هلریاچ ضعب رکیدو هلیربن (یدرب) نچ ندنچا
 ؛یادغب ینالوصحم .رربو تالوصح یلبخ «لغشوا

 «ندهراسو هاش «كج م ا «ماسس «یراد هبرآ

 ضعب یراقدنالوق كنيلاها یسهبعانص تالومعمو
 ضعب كاضق .ردرابع ندنابوسنم كونو كيلسا

 .رددوحوم هکورتم عالقو هقبتع الا مخاط رب هدیرا رب

 ءرجو هطوغ «جرح ؛بولوا عماج ییهرق ۷ اضق
 هداضق کرم .ردراو ید یسهبحا ۳ هلبرلعسا لبح
 .رددوحوم ینکم نایبص هدجاق ربو هدشر رب

 (Montages ریقلا يال

dela Luneهدیطس ویا رفآ (  

 هدنیاوررپ «بولوا لابج "هاسلسرپ هدنب رق اوتسا طخ
 ید هدتیاور رو هدنسهرآ یلاعش ضرع ۸۳ هبا ۷"

 هروک هتیاور یمرب .ردعقاو هد يونج ضرع ۳
 «ندنرلغاط ی کلم (ال) | عقاو هدنس عبونح كشدح

 برعكنل وک هزنان ای روتقبو ید هروک هتیاور یخکیاو
 ترابعندرلغاط نانلو هدننل | كناوتسا طخ و هدنتهح

 هدنرلکتا یلاش كرلغاط یینکیا و :ردکر ک هسلوا
 ضعب كنغامریا (وغنوق) ید هدنرلکتا یبرطو كلی

 ندر لابج كيرع نویفارغحو «هنغیدنلوب یعبانم
 كنادوسلیت ندا نایرح یرعوط هع هللا رصم لین

 یخطیا .هسریلیقاب هن رلکدلیا نایب ینکیدتیا ناعبن
 یا رق) رلیلاپوروآ .رولیروک بیرق اهد هتحص تیاور

 یآ » هنبرلناسل یدنک « بوبوقوا هابصت ك (م)واق)
 راسو كنيزیرقم «هدهسراشقا هجرت هلیعما «یرلغاط
 ك(م)و هلي ك(ق) ىلصا ؛هروک هنماهذ كنيققح شعب

 -ادم) نانلوا همت (رمقلاةربرح) ؛بولوا هلینوکس
 ترجمه هرلغاط و لئابق شعب ندنسهطآ (راقسغ

 .ردورم ید ینیدنلوا همس هلا و « ندنرلکدنیا
 فشک ندیکی یدعش یرلتهح وا كناشرفآ هدلاح ره |

 كنه يلح "یلاها ید یرلغاط .بولوا هدقفلوا

Eهلرلما یرلقدقاط كنبرحابس اپوروآو  

 یب یمسا (رق لابح) هیلع لانو «هدقفلوا رڪذ
A E 



 «ردغاط رب هدننطسلق ۱ لمرک لبج

 221 تیزر (لیزک) مقاو هدنکو ا كناقبح

 ترضح هدنسهورذ رب .رولوا دتع یرعوط هسلبات

 . ردراو رام را , هنمان كنيس سابلا
 هدئس هعطق كروس ها نانب ۳

 و هللا لابح "هل سلس رب

 كفلفرصتم رب زاتعو لقتسم ر هدنررلکنا كرلغ

 هل روس خا ی ةنبنهدام 4 نانبل »| ردا

 7 لاس كتتالو باح ۱ ۳ لبح

 كنورینکسا «بولوا غاط ] ۶ #* ۰

۰ 

 | 1و ید رب کی رب رکید نآ ًیزاوتم اکوب یک |

 | ندهرباسو نوه « ریحا (نوت ز «قوماب «نوت وت

  یرغوط بیرغ بوثح « هلا ادب ندنسهیونح تهج
 رب ر زرا سار) عقاو هدنب ودح كم وس را «قرهنازوا

 ۱ عاط و هداج نک هبلح ند ور |S .رولوا ییسذم

 رد زاغ وب لکشتم هدنسهرا تکرب لبح هللا
 .ربعقاو هدزاع و و ید یسهبصق نالبب

 سا لی
 ندع رفا ق عقاو هدیدودح كنم الو تور هک

 بوک
 ۰ چ

 تهح كس هعطق هب روس

 «ردغاط ر هدنبس هبلاع

 یتغاعس هبقذال ؛هلدادتما یرغوط هونح «قرهالشاب

 لخاد خر هنغاجتس لیلبارط ؛«رکص ندکدتیا قش
 . رولوا

 اضق هدنسیقش بونج
 «بولوا

 ییا ندهلبح هدنامز رلمور .رونلوا جارحا و

 هبقذال كن الو تور هالنلحاس هب روس

 هرتمولیک ۲۰ كنه يقذالو هدنغاعس

ِ 

۱ 

 کیا هللا هبذشر ربو یسیلاحا ردق ۰

 | حجرات ۳ ؛بونل و هبصق رب رکید هدهفاسم حس رف

 هدابع ندنف رطیرلت مضخحارح نب هدیبع هدنسی رجه
 «هدنکیدتا خ ییهروکذم هبصق كر هل ردن وک تماص نم

 یا نا واح هدب لحق یسیلسها
 ؛شلک هدوحو هبصق و «كرهديا سیمأت یتسهعلق
 «قرهنلوا طض ندنفرط رامور هدنخرا ۷۵

 | ندنفرط یجونتلا هعیلط نا یسضصاق هلبح هد ۴

 «بوشودهنیلا كييلص لها هد ۵ ۰ ۲و ؛شلدیا دادرتسا

0A ۶ردوره ینیدلوا دیبش هدهکم قیرط یسمهنس ! وا صالختسا فر یوا ندلا حالص هد . 

 بر یسا ر طقسم تابع ریهاشم لعب . ردشف

 ٤ ندا تیکرت غا س هقذال یساضق ول رح س

 ؛نویبص ندنتهح

 | هنسهرص یروبشم لا كبرع مااو شلو عوقو |

 . هعقوو" .ردروبشم لبس هعقو (هلبح موب)نالوا شمع |

 ا س نمای هلا مي ی. -
 :شملوا بولغم می ی بوو |
 دوخ اب هلبح .رذشع وا لثق نفر ,ط سادم نب هدعح |

 ندنراتهح برعو قرش كلاب كنغاط هابح بعش ۰

 .راغاب ید راق «بونوط رلوص نیشبق هلییسح | هلبح نایف  eق, «ب ۳

 ید ًابرغ هی رلاطق بقرم ًابونح
 كنغاط هبربصن یسضارا ۰. رددودح هلزمکد قآ

 ۲ ترابع ندرلهووا نانازوا هیون لحاس هل رلکتا عب

 نيا ناعمن ندغاط روکذم .ردتبنم یلیخ ؛بولوا

 . ینیدلوا بصنم هر هدنناب كنانتق رکرم یرہن (نس)

  «یادغب ینالوصحم هصلشاب .ردا اوراو قس یتسبضارا

 ۲ ٤ هلتابوبح راسو دو «مایسس < شاشک «یراد هرا

 یاب نوتتتیزو ربا یروق یخ «بونلوا ترابع

 لاتا نواضو ریلی ر ,دشدتب ید كسا. رونل وا جارخا

 .ردزاو ید یرلنامزوا ی عب هدنرلکتا غاط .رونلوا

 0  دلوم «بولوا عاطر و عقومر هددح ]
 ا نر

 , هرارز ن طیقلو

 7 .رودبا ناب یوج توقاب یغیدلوا یدیک ررب
 یشدهدنرلفرط ضعب اس كىرعلا ةربرحو هدزاعح

 *ردلورم ینیدنلو رللحم شعب هلسا وب
  RNSزو تباخ هدنع (هابحوذ |

 ریهاشم ف ر , حرغمو ۰

 توقاب یغیدنلو یر طقسم كناوذ قوج رب ندالع

 ؛بولوا دوحوم مویلا هبصق و .رودیا ناب یوج

 ۱ هدّنسهرآ عرب هللا رعت تو هدنساصق با تكنغاصس رعت

 . .كناخو هدنرزوا .كقرط ندیک هاعنص ندا قرهلوا
 . یعاشرا یاد هدنسلقرش لاعش هرتمولبک ۸

 ٍ ا قرزالا نب هلبج
 .ردشعآ لقن هشرش ثیداحا صعبو «شلوا نکاس

  FEE Eات لا ۲
 ا رعشالا ن هلبج

 ۳ (هنفح لآ ) ندناتسغ ا

 توا ىزا كانو لع ۱ مال نب هلبج



 ترضحدزت هلا ههدیدو تارا كوي < لکه

 هی قو Ey ؛یشک همش
 «هلغمصاب هنیو اوس مدا رب هدفاوط یانا .كرهدیگ

 ترصح «ندتکیذتا ترش تست بحاص

 ارج «هدلاح ینیدلواو «یتسعا هیضرت یمدآوا قوراف
 رب ندسان داحآ كرادکح رب .هجندیا غیلت ینکحهروگ
 هدمالساو ؛شعا ضارتعا هد ؟ردبقو قرف ندمذآ

 هعنیالک آ یتفح هیمهلوا زابتماو قرفرب هلو هجفوقح
 رصتت ؛رهدیک هناي كلقره ؛بوقیچ ربارب هلیموق
 ادعا یرلترضح یراصنا تباث نب ناسح .ردشعا

 .یدىا یرعاش كنو
 اض (یبردرفا ی EE . هلبج

 ا رد «بولوا نده 2 2 1

 تیعمییند هدنسه راح ا رضاح هدنس

 : رد اوا ہداضت رم ترضح

 ا | نده

 هم در
 هلا لوسر ترضح .ردیع دز ن هماساو یرداوب

 تیور .بودیک ربارب هلیردپ «نکیا دکھ ( مل

 ؛بوداتدوع هدعبو ؛شلوا قرشم هللا (ملص) ی ی

 هشرش ثیداحا ضعب ندنسیدنک . رد شلك همالسا

 .ردلوقنها

 :EE اصتالا :

 ا ا ا ۱ ور تر

 ا شاوا نکاس هدرصم هدعب و و ؛ششو

 ندنسابطا سلدنا (نودبع ی دج) ۱ لبح

 «هلتلح رهقرشهدنخم را ۳ ۷ «بولوا

 ص4 ؛هرکص ندکدتا تمافا هدهرصب تد

 رومأم هناتسراع یهداروا كرهذیک هنبرپش ط 3

 تقادحو تراهم رب كوس هدتابط هدارواو ؛شلوا /

Êهسلدنا هدنشرا ۳۱۰ ہرا نک ا لصاح  

 هدنتابط تمدخ كهللاب دمو هللاب تس 8
 یوطد ید هدهسدنهو باسحو هدقطنم .ر ۱

 ندناریا یارعش راهم ی 9

 ۔ وچلس لولم ؛ردیلناتسحیع «بولوا ل

 ی ب ج ۱۷/۷

 كهاش دوغسمو هاشمارپ . هلا رس ناطلس ندهبق

 رادینعم و لزوک كب E و هدنتمدح

 :ردندهلج وا تس ییا 7 وش «بولوا

 رهک ما هدنکارېن نالهاج یاپرد

 اطع ما هتفریذین ناکلفس تسدزو

 سک ۵ تسا هدیدن هکا رع سب رخت نیا

 اه نَه مظن ردو تمذم نمرتن رد

 ]دوم
 هلسا و هدناسارخو قارعو رصمو ماش ۱ 1

 بقلم هلیبقل ىح «بولوا هرق جاق رب *
 .ردب رلنط و كنالتع ریهاشم ضعب

 هرتمولیک ۲ ه كنتخ هدیقرمش ناتسکرت ۱ ت

 نتخ ) رکید مانو (شاقهرق ) هدنبغ ل
 مقاو هدنجما یداو رب لزوکو هدنرانک یربن ( یسایرد
 .ردراو یسلاها ۰ «بولوا هبصق رب

 ۱ ندهاعع ۳
 ورد و رز زا كا بانج

 هبوو ندنولد ترا

 تعحامهنسهدام ‹ باب 7 (باب عم عمر

 .هلرويب

 لوسر ترضح روضح ره تان هدنس

 یوفع كنيجارلا جرا بانج «هلکعتا تیاکش هدهللا

 شارویب ریشت هلیسلوا كوب ندنبونذ كنسیدنک
 .ردیورم ند (ایضر) هشياع ترضح یفیدلوا

 و ندهاصص (یبرزرشا )
 || سابا ن ری رد «بولوا ندراصنا

 7 هدنر لا نع دحاو

 -وا ندنتشد رفو ندا ا ر

eهدنسهعقو همام «بول 0 ى  

 یع كنيردب «بولوا یسهدلاو هنبع .ردشملوا دیبش

 .ردکلام

 نیفص «بولوا ندهباعص الان

 ترضح تبعم هدنس هب راحت | ۳ u و

 .ردشفلو هداصت ص

 ثر ولا ن راح
 هو 4

 ندشیرقو ندهلاعع ۱
 ترضح ؛بولوا

 لقت هش رش ثیداحا ضعب لد (هضر) قبدص رکیابا

 هدب (هنضر) ىلع ترضح هدهکم عتق یردپ شفا

 . یدشغ وا لتق رب ربتعم هلباونع « رثکتلا ق باتک» .یدیا یحاص

 ۔اسو ندهلاعع (دج وا) ۱

 «بولوا ندش رق تاد ۱

 راو هدهکم م .یدیا یحاص یلوط دب هدناسنا لع

 معطم J ب۰ ج



 ی اب ج

 هدنخرات ۷٩و «شلک همالسا لوا ندنوا هدتباور
 .ردشعا تافو

 ) یسوالا تاوخ وا (
 وا ندراصناو ندهناع#

 .ردلوقنم هغرش ثیداحا ضب ندنسیدنک «بول

 (ىرضحلا نج رلادبع وبا 2
E(مملص)تانناک رخت ترضح ۱  

 | نامىن ب رڑپچ

 تباورندمارک هباعع راسو رکبابا ترضحو ؛شلوا
 .ردشعا هشرش ثیداحا

E 90 

 «بولوا هلکسأو هبصق رب هدنسهرا :
 . رد رک كن هبحاترب عبات هنساضق ناو رسک كنانبللبح
 روپشمو لوس هدعدق نامز «بولوا هبصقرب یکسا كب
 یعدق سا ۵ كن دن اريل هكبنف والا .یدنا ا

 ۱ ی رلینانوو (لابیح) رلیئاربع «بولوا (بن)
 یسیضعب كنيخروم یامدق .رلیدبا نکاس هدنرلغاط |

 او (جاد) ید یرلضعب ندنماوقا تیکسا یرلنو

 نالوا ندنرلدوبعم كرابلهکینف .یدراشعا هیعف
 (سنودآ) او ( زوم ) نلنید (مهاربا ربن) مویلاو
 یرادبعم ص وصح هدوبعم وا لغو متن رق یر
 ن رع ترضح .یدبا راو یلربش هده دق ریطاساو

 یا ن دیزپ هدنرلنتفالخ نامز 4

 كرل و هدننامز بیلص لها ۳

 ندفرط وبا نیدلا خالص هدعب و شم هبطیض د
 ناکسا دارکا ضعن نوچسهدتفامب .یرنلوا صالختسا
 هبیلص لها ی ربش رلنو هد ۹ ؛هددسیا نفخ

 - ادیکح رمصم ,هدنخ رات 1۸٩ .یدراشمکچ «یرهناص

 نووالق ن لیلخ نیدلا حالص رشا كلم یر
 «شعلوا مده یسهعلق «قرهنلوا دادرتسا ندنفرط

 هيناقع كلاع همبع هدنرود ناخ ےلس ناطلس زوایو

 ؛بولوا روم ید هدمالسا رود لئاوا .ردشلوا

 ؛ششو یسأر طقسم كناوذ قوچ رب ندالع ریهاشم
 9 ET . ردشعا دک هلتساهژ تیلص لهاو

 شعب ها و یخد هدرلفرط راسو قارعو هدیرعلا

 .ردشفو ارقو عضاوم
 توعکسا ( 6۵۵۱065 ] دیک دوخان

 لک

 ماپ e یرلاښجعه « بولوا ندنماوقا

 | یرعوط هبونح رلتوغیسیو هلرلتوغورتسوا نالوا

r 4 ج \VVY 
۱ ۳ 
  ۱رنو هدلاح یرلکدتبا كلام طبض «یقرهلییاب ویستوله 

 -رلشلوا مار هرنوه هدعبو ؛راشءا طبض یرلتکلع |

 هونج هلیسهدناموق كقيرادرا نالوا یرارادهکح |
 كلام میسوت ؛دهنلحاس هنوط «یرهنازوا یرعوط لتا هتيم «بولک همالسا هدنع هدننایح لمدنفا
 "ران ور هلرادرابمول هدنشرات ۰4۷ قجنآو ؛راشعا | هدنتفالخنامز ك (هضر) رکیابا ترضحو ؛شمامهوا
 ِ مرنم ًایلک هدهب راحت یرلکدتیا هلراراوا نالوا قفتم ۱ نکاس هدصج هلتلحر هماش هدعب ؛تولک ههنیدم

 ۱ «یدراشلاق هدنلامش كنسهاسلس تاپرقو هدنسیداو
 . . هیلاع تاهح كنا رلن و هدنرلخ راب ۲ ۰ كدالیم

 ا «هلحارخاو درط یرا (دنوغرو ) نکاس هدنس

 «بوقبح ندتیعبا و هدنناف و كال «هد هس

  هفارطا خد یرانالتروق ندعلف «بولوا ناشیرپو
 نالوا یراربخا رادمح .ردراشاوا وح قرهلبغاط

ESدی ك (نآوبلآ ) یرادمکح رادرابمول  | 

 ۳ NE جوز ًاربح (هدنومزور) یزبقو «لتق

 ا اردا لق یتسهجوق یربج زیف وب
 1 .ردشلآ

 ماوقا كنپ وروآ ( 6۵۱6: ) تک دوخاب | .
REانامورو ناتسراحم بولوا ندنس هع دق  

 ۳ رهکلم .ردراشعا دع ندننابعش یراموف (ابکارت)

 ا یهاش ناريا هدنتح یسهدناموق ك (سیریموت)
 رایدنغسا هدننل آ یسهدناموق ل (س ربتادنا) هدعبو یو

 هاران و ردنکسا كوب .یدرلشعا بولغم یساتشک نب

 نوم هقاغتا ی رایدنک هرکص ندکدتا ه راحت

 اوا بولغم هرانوب سوخایسبل یرادمکح ایکارتو
 ین رلغاط «بولوا بولغم یرلیدنک هدعب .یدیا

 روبج هغلتاب هبایا راسبو هنلحاوس زیکد هرق «هلکرت
 ۱۳۲ 2 ناکام نرف یحصرب .ردراتشلوا

 عرب د هل یعا (سیسقلوماز ) .ردرشعشبراق
 یرادوبعمو «شمربو تندم زا رب هتنرایدنک

 تک (سیسرعا1) نیز هنب .یديشمچ
 سیراب )و شا تحابس رب ه۵ینانو كلام یر
 .یدا شلو تربش هلقل راصس ید

 ۰ ےتپس ) ندنراروطاربعا امور (06۱۸) ۱ ۳۹
 e (هلاقارق) و یلغوا ك (روس] ۰

 تموکح ًاکرتشم یسکیا ندنفرط یراردپ «بولوا
 3 شوا نییعت دهع یو «هرزوا كمروس

 پا سولج هتخ ربارب هل ردار هدنسیدالبم جرات
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 ؛نوجا كمروس تم تو درام : هلاقا رق ؛هددسناآ

 اوو املا یدنک «هعیمتیا رو یهو میت ینو

 رب نکاسو میلح .ردشعا لتق هدنغاجوق كنیرلەدل
 .یدا را ۱

E 1:ندتفرط رایلامور کسا  

 دری و هنس رع ےسق كریبک یار 8

EY 7 كناصقا برغم هللا هساملعسو دب رطادلب بولوا ےسا | 

 | ندهربرب ماوقا .یدبا لخاد هتکلع و ید یعسق رب

 بولوا موق رب رواکنحو روسح را (لوتح) نالوا
 جاترق ندران و .رد (سابراب) یرارادمح روبشم لا

 .یدبا راو دارفا قوچ كب هدنلخاد ی
 اصلا هران و هرکص ندقدلوا بولغم (هتروغوب)

 هرایلامور هلرکسع ییدتبا عج ندنرایدنک كردیا
 ا ا تقو لیخ

 ماش ندبقو راق بناج هدن رلتفالخ نامز در (هنحر)

 .یدیش ردنوک هلترافس هنیدنع # (لقره) یسلاو

 «بوسیا هنالك یغیدلوا ندنونلآ هدهسیا

 ینیدلوا شلتوس یتغیدلوا مارح كنو هدمالسا

 ید سق ن هماثح س .ردوم ندنسید:ک
 . ردند هناعع

 - ارعشو ندا (یلنسلا ے 39 فا
 باخت هلا سق «بولوا ند

 .یدیشمریدریو تافلت قوج كب هبلغت ی
 ؛بولوایثک ییا هلا وب ندهاحص

 یردب كیاح ندا هنب یسجرب ۱
 . ردیلغ وا كن هلاضف یسعنکیاو

 ىلغوا «بولوا ندهاصع (یتبلا)

 .ردل وقنم فب رش ثیدح رب 1

 ٤ ندلدحو هدنرانک رواخ ۱ هش

 .رودبا نایب یوج توقا یغیدلوا هبرق رب

 یجب نب یسوم نی دجا نسحلاوبا) ۱ دل
 هکمارب روبعم (كمرب نب دلاح نب

 وا ردو م یرابخاو فئاطل قوچ كب بولوا

۱۷۷۳۳ 

 | - وا ندهباج (ینانکلا قحاسم ]| هم اح
 ردو تقوا اک ن تو و

 .ردششوا رشنو عبط هدیورب و هدرصم یرداو ۱

 | شعروتوا ههبلادنص رب ندنونلآ یتسیدنک لقره

 ( هضر) ناقع ترضح |

 | كوب یک هبصق هدهفاسم ليم

 تاذ رب بیداو ماشو نفتم و ع بوم هننادناخ

E 
 یراعشا بودیا عج ی رابخاو راعشا نازم 1 رص

 هلغل وا لکشلا حق .ردشعا لکی ناود ر , لوس

 .ردراو یربش و  FA IEتر هددادغب هدنخم رات

 .ردشعا

 هدنسهرآهرونم هنیدم هر ۰

 ضعب بولوا هبرق رب یلربنمو كوي | 1
 (هعیبم) یعردق ےسا .ردروکذم یخد هد هش رش ثیداحا

 یتغیدلوا بارخ هدشنامز یدنک یوج توقا .رد

 .رودیا نایب
 مدآ رب ندنسهلسف هرارف (نصخلاوا) ۱ و

 هل لب برش هدف تولوا
 هدنرلنامز یجورخ كنناسارخ لسم وا .ردشمک

 E n .ردروہشمو E TE قوجر

 ؛بولوا ید یرب رکید لئاع اکو هلبسا یمورلا

 ندهبام (یلسلا سيق - هللادبع وبا) | ی
 هجرتلا فلاس ؛بولوا ندراصناو

 بولوا نونظم قاش .ردیسهداز مع كرورعم ن |
 هلج لارلنانل و e هددسەعقو (هسدح) تح

 یرلکدتیا تعب همدنفا (علص) هللال وسر ترضح

 افتحا 3) یاس ] یراق E REE هجر بحاص هدلاح

 یلنذنا لو نم مبنمو» .یدشمهعا تعب كرهدیا
 لزا هدنقح كنو ی د كنس هع رک تبآ «ینتفن لو 4
 ؛بودیا هوت هدعب ؛ هروک هتیاور .ردیوم یغیدلوا قرلآ یفرط نسق هدنابرام نالوب عوقو هدنسهر 1 1 2 | ۱ هدنار راج ا 3و هدنسه را

 تافو هدنتفالخ نامز ل
 را
 a e ( ۱ ی

 -روبعداو هدنشنابا (غعروبسقور) 4

 ؛بولوا هبصق رب هدنسبقرمش بونح هرتمولیک ۰
 -روقساو یس راد هدلب رب لژوک یسلاها ۰
 .ردراو یسهیدعم هایم عفان هو

(Gédrosie) ۱ E ۳4بفوضحب كناربا  

 كناتسحولب هلیسهشوک قرش ) ۰

sS“ 

 مدق نانو هنسهطخ نارکم نالوا ترابع ندنلحاوس

 .ردعا نلیرو ندنفرط ینویفارغج
 ۱۳:۹ ۱ ND ا



 ۰ ۵ گک ۳

 درلیایدم ینموق .بولوا یدلقو عاح كلیارسا یھ
 قلرادیح هنسیدنک «هلغمراتروق نه ظ

 هسا ونع اکا هددسیا شیوا فلکت یاونع

 تافو ۶ هلال ات یتیدل وا شا كىو : شا تعانق

 .یدیا شخارب دال وا ۷ ؛بودیا

 مایا «بولوا رب رب هدمی ی ضرا ۱ و
 یانرح لحم كنهعقو یکیا ندیرع ۱

 .ردروپشم هلغلوا
 ید راز «ب وا هل كيح ۱ 2

TT e 2كس  
 عقاو هدتلحاس ززاجح بولوا یربث لوس لا

 ٩۰ كنهمرکم هکم .ردبسهلکسا كنهمرکم کمو

 یلاش ضرع ۲۱ ۲۷ .قرهلوا هدشنیغ هرتمولیک

 یسیلاها .ردعقاو هدبقرش لوط ۲۹۳۱۳۰ هلا
 لسم یسهلج نامه «بولوا هدنددع ۰

 زیاکنا رادقم رو یلدنه ردق یثک كی .ردعو

 فیرش مج .روشو ید یراج مورو رسنارفو
 «بولوا غلاب هنیرادقم ۰۰۰۰۰ ربش “لاها هدننامز

 ربش .رک ندربش و جاجح ۳ 3

 هرق یچواو زیکد یستآ بولو طاح هلروس ر
 یعقوم .ردراو یسوبق ٩ «هرزوا قلوا هدنتهح

 هدهفاسم ,تعاس ۲ و هالتسهقرا بولوا طیست

 هجا یساوه .رددوجوم رلبت مناط رب قالبچ
 6۰ هلیاسح دارغشاس هرارحج لا نازم نیزاب .بولوا

 كراوص یقیدقارب هدلحاس كدم .ردبا زواج ییهحرد

 ندنتفاظن مدع خد كنیرلوص جربصو ندننفعت

 ندقازوا اربخا «هدهسیا قوج ی رلهغيص هدراب وص

 «هلغلوا شلباب رلناورداشو رلهعثچ ‹قرهلىدبق | وص

 عساوو نيرد ىنا .ردشمتوا 9 یساوه امس

 هلکسا ر هاکت راحت .رديلە رطاخ زارب یللحدم ؛ هدهسا

 ارت طب و دیو اشرفآ و اپوروآ « بولوا

 . ردراو ینراج كاشيا كب هلا یدنه رح

 ؛نویاص «ماج نداپوروآ ؛هراو یادغب ندرصم
 ندا و رد او دعا و تالو راس و ,هنخوج

 “چر ندا والم ؛ییو هود «یفید لبف

 هوبق د یاجارخا «یک یغیدنلوا لاخدا زبو رکش

 یشوق هود «یثید لبف «تایرطع عاونا ,ییرع خف
 ؛قاج «امرخ ؛ناجم ؛فدص «یعتیا «رابص «ییوت
 یسلاها .ردن رابع ندهراسو یغا كنسلپ «یرد

۱۷۷ 

 ۳1و ر (توبنس) یرابدسک .بونوا لوغشم

 ید ج

 یاب و هل دبتص یعناو و ناج سه ویا

  هلرلنک قفوا نالوا یاعیتتسا ردق 4هتالبنوط ۸۰ و

 ترا یارجا كرهدیک ردق ههواجو نیچو دنه

 - هلاخ «بولوا مظتنمو زود یرلقاقوس كرہش .رلردیا
 عماج ۵ هدرېش نورد .ردسکوو ربکر اک یرثکا كنہرل

 _نایبص ٩ و ههدشر۱ «هر ۷ رسم ۰
 ىر وص لوس ۱ رب ۰ .

 ١ «هزاغمو ناکد »او

 دوجوم یسهناخراک یثدص ویب ۱ و یسهقیرباف نوا
 یرکسعربو یسهلشق رب هلیغانوق تموکح رب ویب .رد

 . بولوا یکم اول هدح .ردراو ځد یسهناخ هتسخ

 [ تص كنیرومأم هبكلم رب هلیناونع ییاقمنق ىلاو
 عقاو هدنسهبونح تهح یناقحمم . ردهدنسهرادا

  هیحان (غبار) ناک هدنسهیلاعش تهح هلیساضق (تبل)
 راث  مالسا رود لئاوا یربش هدح .ردنرابع ندنس

 نامز ل (هضر) نافع ترضح بولوا ندنتی روم
 ۱ .ردش وا منم هدنتفالح

 ندبه برع ربار هلا مط ی
 | .نلیدیا نکاس هدهماع .بولوا ] لس °

 ندا (یعکلا یدارلا رذن نر 7

 مس اور تل هوا
 4 هد

 E ندا زا e از ۱ 2

 ۳ سارا تكناژوا :هلتلحتر هناتسدنج «هدلاح
 ۱۳ 15وا سود . ردشلو تره هلیتعاصش كرهک

 ۱ شیوخ ناشن مهد دصاق هک ین نآ نم
 شیوخ ةناهب اعدم یر شدزاس هک

 ۳ ید یعاشرب یلراسناوخ هلصلحمو س

 :ردکنوا تس وش

 «فب رش

 «ماج ۱ «ینکم

 «ناورداش ۱ .هعشچ ۷

 مدیدن ناهج رد و درد زج
 تسب ناوت ورد يلد هکی رای

 1 وا ندنسولوا یاتغح لصا نع وا

 شلو اتو وشن هدیاہفص ۱ بول ۰

 ۲ تی وش .رد عاش رب شعبا تاقو مر ۵

e 

 تسشوخ یراب ملد متشک رکا ماندو قشاع
 ۳ تسشوخ یراک لو دراد ؟یمان دب قشاع

  Eو 33 1

 تونو ںدی رع لولم  ۶ 3ع هسا شرالا ةعذج

3 
1 



EE 

 هدنفح .یدیشلیا مار ید ینراهیبق مسطو سیدح | 3

 بام تاب رد لو ر

 ES تند زا ست | تأرج
 یونیت e رغعح دیس یلدانا ناهجهاش یرب 3

 هدنناسلودرا كنسیجتیا .ردناما ی نب شخ ردنلق 13
 كنسیج رب تب وش .ردراو یرایونثم ضعب هلبناوید رب
 رند راعشآ

 "هدمآ كنرف رهش زا رکم نوخ یخی
 "هدمآ كنج رسرب مز حج زا مدات

 هروب رتلواهرب الق تنی (Gerace) ۱ ها ۳
 هرتمولیک ٩۳۲ كنوحرو هدنتلابا ) ۰ ۶

 ییلاج[۸ ۰ + .«بولوا ةیضق رب نا
 .ردراو ییارش رویشمو یرلوص ندعم یلدروک وک

 ندهاصع (یجشالاحارح یا )| را
 ثیداحا ضعب ندنسیدنک .بولوا ] سس"

 .ردوم هشرش
 هوما تلود ( یا هلادبع ن) | ۱
 فسو ن جاجج «بولوآ ندنلاجر ۱ €

 دز .یدنششه وا بصن هنکلیلاو هرصب ندنفرط

 - هنلوا ابا هدنکلیلاو هرصب ید ندنفرط بلپلا نب

 ندتسفرط یارغلا دنع نا ر م
 - رط كلادبع نا دیزپ هد ۱۰4 ارخّومو «ناسارخ

 یرلتهح ررخو .بصن هنکلیلاو هینیمرا ندنف
 فرت رکسع یلتیلک هنسیدنک «هرزوا كعِا 2
 «بواوا لخاد هساقفاق دالب هجرت بحاص .یدشغلوا

 ندکدتیا طبض عالقو ندم هجن راسو ییاونالاباپ
 ؛لزع ندنفرط كاللادبع ن ماشه هد ۷۰۷ <

 یند هعفد و .قرهنلوا بضن ندیکی هد ۱۱۱ و "

 ررخو كرت تیابن «هدهسیا شا مت رارب قوچ رب
 عقاو «هلکتا موجه رب یلتدش ؛قرهنلوا عج یءاوقا

 - وا دیبش هجرت بحاص هدنرب رله راح یلناق نالوا

 یدرلشلک ردق هنیرلراوج لصوم رلکرت ب9

Eلئاب این تر ۱  
 تنطلس یارزو شلوا ۲ 8 ۱

 هدشلاث ناخ دارم ناطلسس دبع «بولوا ندهیناف* "
 نکیا لوغشم دمخ هطوا صاخ هدناونامه یارتس |

 نات كناخ :دع بیس هدا :رېش «هلیلسح یعلحارح

 هبهسشط هلیغلاغا یرچکب د هدعبو ؛شهلوب هدنتمدح

۱/۱/5۰ 

 | هدهماعو «شعاطبض ید یراق رط ضعب راسو قارع

2 

 لبجٹ هلا هثلاو هعبار ثرازو «هرکص ندقدقیچ
 ۰: هدشلا ناخ دج ناطلکم دیعو ؛شفوا

 «بولوا رومأم هتسارتشا یسهربخذ دارغلب ,هدنخ ران
 ۱۰۰ و ؛شلوا ماقسکاق هلبا هينا ترازو هدنندوع
 هرادا یاقم و یا ۰ ؛بوک هترادص دنتسم هد

 ندنتلع سیرقن یتیدلوا التبم .هرکص ندکدتیا
 ۱۰۱۲ «قرنلوا لزع .هلببسح نیارطضا

 نورعم هلیعسا (اشاپ حارح) هدلوباتساو :شعا
 هدنراوح تشرش عماج نالوا یسهدرک انب قرهلوا

 تاذرب قتمو اص .ردشلوا نفد هنسهصوصخم هر
 هسردمو بتکم هلا فیرش عماج روکذم «بولوا
 .ردراو یناربخ راسو ییاج هتفچو هعشجو لیبسو
 ن دارحو (یلیفعلا هاچ

 ثیدح رر .بولوا ندهاح یسع

 - ردراشعا لقت فد رش

 نسح برعلانیب هدتیلهاچ تقو |
 کیا شلو تربش هلراتوص ]

 مدح لثم برض هدناحملا نسح بولوا هراج

 (هدرو) عسا كنيرب هروک هتیاور .ردرلشمچ
 (ناتدارح) هنسیکیا ًابیلغت بوئوا (هدارخ) كنب رکیدو
 شر هقلاع هدننامز داع موق هدتناور رب ردد

 تقو هدتیاور رب رکیدو كرکب

 تاقو هد

 | نات دارج

 يا ن هواعم نانلوب
 یرلهراچ كناعدج نب هللادبع ةدنامز تیرق هنداعش |

 تلصلا ن هيما) ريش عاش ندنفرط كيوب .تبولوا

 .یدرلشغوا ادها ه (ینق

 ندنتاجوز (ع) نايس ترضح | هدارج
 لاوز اتقوم كلا راشم ی «بولوا 0

 ضعب نو رقم ريغ هتخع راد هنغیدلوا بس هنکلم

 .ردل وقنم تاباکح

 £ ج یکسا ۹ | ا

 ۔هیقرشتہېج كنهزع «بولوا ندنرل
 .ردشملوب یرقم كکلم ېا .یدیا عقاو هدنس

 2 ER طاووس ۱ هوارح
 هلا هنطنسق هدهبش رفاو هہحا ۴

 ینغیدلوا عضوم رب هدنسهرا داج ی هعلق
 طقسم كنبوارحدجم نب هللادبع ندارعش كنسیعنیاو
 .رودیا نایب یوج توقاي یتغیدنلوب یمار

 لزاجحو هدنسهیونج تهح كناقلب ۱ ۱
 لح رب هدننرق یلابح *هلسلس ةارس 9



 برج
 ه دلتا یرعشالا یسوم هلا صاعلا نورم بول وا

 .یرلشعا عاقجا هدنرق لح و نانلوا نیعت

 نسح.ماما ترضح اف ا

 لاو ۳ ۳ ءابرج

 نرشح تولوا یسهدلاو كنهحمط ن

 .ردننداق رب هروپشم هلساو

a Aنادمش ( ناکدابرک  
 رک هلا ناد هو هدن رق

 نا ریهاشم بولوا هبصق رب هدنسهرا نابفصاو
 هلا دابارتسا تس .ردشهلو یسآر طقسم كناوذ ضعب

 .یدبا زاو هبصق رب لما و کک هاب تهرآ ناجّرح

 . قاعبسا ماماو ی”

 قاس هاح كنتالو دادغب دعع

 .ردهبحاترپ هدئساضف و 7

 لسام نوا یا کا ج
 ل: رفروڪ نالوا یانو هدش رد 2

 . لرکو هر ندقرمش رک ؛بولوا هریرح رب هدنجا

 مسق .ردهرتمولبک ۳۸ یمطعا لوط هلونح ندلاعش
 | ییدتیا لیکشت هداروا كلحاس یجوا ییا كنسسونح
 لحاس هلا هطا .بولوا بترق هلیسهدانز هنورب ییا

 وا .روذبا لنصح نفروک رب یلابق هدنسهرآ

 ؛نوشز :امرخ +بولوا ةطا رب زوو نوکتسم
 یرلمارحاو «ردراو نتالوصح راسو موژوا ضیا

 یسلاها .ردروپشم

 5۷ هر رح و .راردلوغشم هلکزیحک و هلتعنصو

 هدعب .بولوا هیمالسا كلام "همی هدنسب رجه ران
 یر نرف یعنوا .یدیشاوآ عبات هحراوخ یسلاها

 هیخرا لاوحا كنیدالب هیقیرفآ راسو سنوت ردق هب
 خد هنيلا رلکنرف هلاعفد بولوا عبا هنس

 ٩۵۷ هدنرود ناخ نایلس ناطلس ینوتاق .یدبشمک
 شب تروغط روپیم هد

 صالختساو طب ندا
 لویناپسا اشاپ هلاب هد ٩۱۹ « هدهسرلشما طبض

 دادرتسا یهر رح «كرهدنآ بولغم یتساغ ود تكبدنو و

 ےک .رد (/0012۴) نکنیم یعدق مسا .ردشعا

 عقاو هدنلحاس یونح قرش كسنوت یرفروک ه رح

 .رونلو هذنسهرا یرلهطا هنکر کو هرح بولوا

 یمهلکسا سقافصو هدنچما كرفر وک وب یسهلکسا سباق
 لوط هونح ندلاعش .ردعقاو هدنلاهش یاپمم ید

 .ردردق هرتهولبک ٩۰ یضرع هرغ ندقرشو ۰

۱۷۳۹ 
۱ 

 ۲ هدننامز دير هدتیاور ریو هدننئاوا یتراما كنهیواعم |

 ۱ هفر)

 | تعارز بولوا یمک ۰

 | یزارتلاوق هطلام ندنفرط |

 | رللویابسا هدعب «رهنلوا

 وا عقاو هدنسهرآ ناسارخ هلا ناتسربط |

 جد
 و ( 5 Gertrude ) بس

 ۳ ازم یاس ره ۱
 هل( ندنالود نتس) نادنسایحا ایسارتسوا یسک ر بولوا

 ؟ردشماشای هدیدالیم نرق یجدیو ۰ ردبرق
 یدالتم نزف داد نوا ؛تولوا خل هسقاض سنایا

 . كئرام ىتتطزوب كنسجرب .ردشعا تافو هدشئاوا

2 

Oسا 1  

 . هد ۱۵ كنا نرشتایک كنسخکیاو هدنس ۷
 ۱ E NEAR .رونلواازخا

E » (مهرح  

 هدنسهعقو هسدح بول وا ندهباعع و رب

 . هزمدنفا (ملص) تاناکرخف .ترضح «قرهنلو رضاح
 ا .ردشهلو رضاح ید هدنسازع ربیخو شا تعي
 . یرلنو «قرهلروس مانعا هنموق ندبللالوسر بناج
 . «بولوا نکاس هدماش هدعبو ؛شمربتک :همالسا

 ۴ 9 ۸ : .نیشع | تافو

 ۳ را جارا نا 2

  eیحاس یونح قرش كمزراوخ |
 ۳ ارس قرهلوا هدنرزوآ ارپ نالوا ینانمهو هدنرق

 ۱ رب روصو كوي امدقم بولوآ هبصق رب هدنبرق كد
 ۱ :یدیا ند“ ركام قالراب كا كنهيمالسا تددمو ربش

 یخد یراضیبو ندناتسربط ی رلصعب كن و یفارغح

 ۴ كل ربش هدف رط رب لر .زدراشعا دع ندناسارخ

  یسهلحمرپ هليا (دابآر کی ) هدنفرط رکیدو یسیدنک
 ا تکرحو ریس ید نیافس هدنجما رهن بولوا عقاو

 , خد یرلهحابو غاب .یدبا كلشیا كب یتراج .هلکعا
  یسهلج كنيرلهویم هادنعمو هراح ملاقا .بولوا قوچ
 را ؛نوتیز «ربجا نويل «لاقترو هامرخ ینعب

 . لصاح هلرثک رلهویم راسو دومرآ «الا «موزوا

 . جارخا هلتیلک ؛بولوا روبشم ید یکیا .یدرولوا
 دم ربش و یسارعش ناریاو برع .یدرونلوا

  كنساوه نکلای .ردرشمزای رلهدیصق قوچ كي هدنفح
 - اعمو مولع هله .ردروبشم یفیدلوا لوصلاعیرس كب

 ۱ «بولوا روبشم هدننسس .هیمالسا كلاع ناج رح هدفر

 ۱ .ردشقو ىسأر طقسم كنارعشو ابداو الع قوح كب

 .یدرلرید نار رص) هروج ر ء ءانب هنتیمها

 bz لا بولیزاب یخ رات جاق رب كنب رہش ناجرج
 | فسوپ ن, هرج مساقلاوا ) هجرتلا لآ یربتعمو
 .رد «ناجرج جرات » یعیدزاب كا( ناک رخ "نیم
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 قرش یابنم كعوڪ زربلا یرب ناجرج کس
۱ 
۱ 

 | تیابنو هییونح برع هدعب «هبرع فللاعبت ندنراتهج "
 قرقا ایزاوتم هنغامربا (نرتا)لو یرغوط هغ هت

 هرارخ رح « هرکص ندنا رح كلهرتم ولیک ۲۰۰ اب ہہ رقت

 - وصحو تبنمو لزوک تیاغ یسیداو .رولوا بصنم
 | قوچیوص هدهسیا لکد نوزوا كب یسارح .ردرادل

 SE هتاقتا راس فرط یغاش 1 ؛بولوا

sS 8یامدق (دجنا  

Eرب قتمو » ا او  
 :ردندنراعشا "هلج تس ییا رب وش .ردناذ

 قتنم درو مویل- ترخذآ یا

DE Eاریطخ رومالا نم  

 دحاو انهلا ناب ىلوق
 ا ارب ظذ و هکیرش هنع تیقن و

 هبا (دج ن تالا ےن وا) 1 ۱

 2 «بولاو ںدسدحتو اهعق ۰ |

 زاجح و ماشو قارع .نوجا هقیرش ثیداحا عجو ع
 سی رد هددادغب تدم یلیخو نک تحابس هرصەو `

 راد هبقف .یدنا شلوا لوغشم هللا هدافاو

 ۱۰ :ie «ءاغعضلا باتك» هدشدحو ینافبلأت

 ددعنه

 2 .ردراو یربتعم وا تو مه ند رح

 .ردشعا تاقو هددایارتسا ARTA E «بوغوط

 ن»] (یدع ,U هللادبع دجا وا) یاحرح
 .تعحام هنسهدام « یدعلا نا

 - دبع ن ىلع نسحلاونا یضاقنا) شال مت

 ندارعشو ادا ریهاشم (زیرعلا ا

 قاص-ا وا هلیتفص هیقف «بولوا ندهیعفاش ءاهقفو
 عاشو تیداو هدنس « اهققلا تاقبط » كني زاربش

 .ردروکذم هد » رهدلاهيتي « ڭكندہلاعث یخد هاشفص ۱

 » ةموصحو یننلانیب هطاسولا و یاود بت ۲

 ٣٦٦ .زدراو یناغیلات راسو ناتکر با 8
 :ردید راعشا ؟دهاج دعطق وش .ردشعا تاق و هدنخم را

 ان ۱

 مهدنع ناه مهادان نم سانلا یرا

 امرکا سفنلا ةیغ هتم رکا نمو

 ۰ ۱ یاجرج

 و شضابقا كيف نولوقب

 (ی سلا فرو ی هدرچ مساقلاوبا)

 تقو یلیخ هلدصقم هغ رش ثیداحا عاتسا «بولوآ |

 . (ناجرج) نالوا یداومو ؛شعا تحایسو ریس "

۱ 

۱ 

 وا ندمالشا |

 شالو هدنابط تمدخ |

 ها بولوا |

 ۳ نا
 ا

 ا ا ی و ل ع
 .یدیا تایحرب هدروایس هدنخ راب ۲۷ ییعب

 (بوا ی : رهاق هللادبع رکیوا)

 نداد دا راکو ندنو وح هما

 « یتغلا» ه «حاضیا» .یدیا بهذلا فاش «بولوا

 هدعب «بوزاب حرش رب بکر نددلح ۳۰ هلیاونع
 دشعا راصتخا هرزوا دلح ۳ هلیناونع « دصتقلا »

 هصورع (ییتمرب روپشم هد و هلتاونع « لماع هام »

 «ینبلاترب هاسا ونع » ةدہعلا ) ؛ هدق رص «ییاتکرب قلعتم

 هی ره وح حا «یناتک یلناونع « صیت « هدیاعم

 یسهحاف جرش ر هل اونع » حاتقم « تار ش 1۳

 رار دونا یریظنو لثم هلیاونع « نآرقنازاحا» و

 . ردراو یرادتیق

 | فاجرج

 یناحرح

 .ردشعا تافو هد ۱

 نسطا نی لیعاعسا ےھا ربا وا) )
 یابطا ریهاشم توت یولعلا ]

 كناطلس سنا ندمزراوخ كولم بولو
 رەد هنب رپش(وح) هدعب و ؛

 هدروکذم ربش هدنخ را ۵۳۱ «هلتماقا رابتحا هداروا

 یافیلأت یسرافو ییرغ قلعتم هبط .ردشعا تافو
 «هبهاشم زراوخ هربخذ » یراروپمم :

 را یناونع « تابیطلا

 (یلع نسوا فیرشلا دیسلا) |
 تعحام هنسهدام « فب رش دبس ۱ ا

 ضاررعا « هلا

 یاجرج
 [۰ هبروی

 شغنو یرکم كمزراوخ 3 ا
 :Pe هدبس راق .بولوا ربش

 هدنس ع لحاس نت وّدحح a فورعم هلیمسا « کا

۱ 

 | ندنیخرومو نئدح ریهاشم

۱ 

 كچوک ادتبا «بولوا عقاو هدنسبشراق كنهروصنمو
 بوصاب یربن نوخج ییهروصنم «نکیا صفرا

 :هلت رج ۵ هیناچ رج یسیلاها «هنبرزوا یتا بیرخم
 توقای .یدیشمریک هنلاح ریش رب كوب هبصق و
 ندنو هدنرع بوروک هد ۰۱۰ یربش و یوج

 قجاو «یتفیدلوا .شمهمروک ریش روجعو لوس
 بیرخت الماك «هلغلوت عوقو یموجه كرلراتات ًابقاعتم
 نام یتفیدلوا یعوعس یرلکدتیا ماع لتق یتسهلاهاو

 هد رپش و یاتک لناونع « طسوا » انس نا .ر

 . ردشعا هیت 6 یناجرطا طسوالا » بو زا

 ا

E یا 7 a, تبح كس ربش ۷ LE نج ۱ > رح 

  ۳ردق هش رېش هاج ندنس همقرش



€ 
 یناکشا لاله رب بیرق هلحاس ؛بولوا غاط رب دنم
 ؛بو) وا ندنرلغاط كسکو كا رار رودیا زاربا

 هلربرب لئابق ضعب  :ردراو ,یعایشرا .هرتم ۰

 (الزهدا هدافتسا .ندنرلعفوم. ران و «پولوا ناوم

 هطفاح ی رللالقتتسا .ردق هی هج ردارب یرب ندټکیسا

 درا

 ناو رهن دنس ارا اطا و هلیا دادغب .| ایرج
 ؛بولوا هبصق رب ندنلاعآ لفسا ] " رو

 طیف بیم تیاوذ نیعب ندارزوو داو اع رهاتشم

 .ردشلوا باررخب هدب ریه ن رقیعتل ارب ردش و یسآر

 لات لماطا ایلیحس (Gir genti) ۱ لس

 - رلاپو هدینیرق یسیونج لحاس ی

 لحاس قرهلوا هدنبونج هرتمولیک ۱۰۲ كنوم
 رب یدرکم تلایا هدهفاسم كالهرتمولیک ۲ ند رج

 ی سا هدفا دطا4 بلاغا ۲۰و هر ولا
EOE,یتراظن لزوک,_؛یرلهارخ  

 یلبخ ترابع ندللبومحو یغاب ,نوستیز ؛بارشو

 یدلح ۶ هد ربش نورد .,ردراو ترا

 ؛بونلو ناکربرب هدنراوح . ردیوحوم هناطتک ر یوا
 و مویلاو «شفلوا هيم (ةبولقلا) هدننامز رابرع
 یتا A E . رشم و هدقیل وا دای هلا

 و اور ) ا هدش او لاق ك رک

(Dlیلوط «پولوا عقاو .هدننسهرآ ,يرلثلابا  

 هدلاح یمیادلوا هرتمولبک ۳٣ یحرعو ۰

 «بولوا تبنم یسضارا .ردراو یسیاها ۰
 ؛نوتز یالوصحم هعاشا

 یند (یغای شاط) زاغو :تزوکوک یلتیلک .ردهعونتم
 ۰ راقبح

ary 

 تابوبحو بارش

 (بولو | هیصق رب و سلا هموخرج

 هب را

 :یدراشلعاط" هفا رطا «بولوا

 بولوا "ندایبنا (مالتشناهیلع)] ۰ ی
 3 سی

۱۷۷۸ 

  هندنمنزا هالن زو دل (نابتلقود) و هدستمن داعم جرات

 یژهناع * .زدراو یسوپق ۰ و .ردتطاحخ هلروتس

 . . هقوب هلبا ساپ هدنب رق: هیکاطنا | 0

EDE AE (EY :ی  
 ٠ تفالخ هليطرتشا كا تنواعم همالسا لها هدنعوقو
 | نده رح هدنتفداخ«لئاوا رایسایعو هدننامز هيما

 | مور .بودیا تناها اترا «هدهمنيد رل شملت وط.فاعم
 | ۴۰ یتکیدرکب دا هبهمرکم"هکم ۱ بولغم هدنرپ كۈل راخت وب :یدزلرپسشلزبا هلپ رکسع

  هدتیاور رپ هدنشزان نرق لدالیم
 ۱ ید. هدتناور رو :شغوط هدنیب هەق هم ر كبطسلف

 لوس ییعی )7یت هعدق هطخ .هیک و دابق كنیلوطاتآ

 ۱۳ تین وب خو ملایر ندنکو لم (یبخ هرنمبقو

 :ear «ندنغیدلوا عبا هننید ۵ (ع) یسیع ترشح

 ا یزیق كرادمکح رب «بولوا E ؛ردتشلوا دېش

 ۳+ ییرلوا ش شّا /یصیلجخم ندنس هم تناه ردژا ر ۴

 ط 600۲680 ےل ر وٹن هةندنع رانابتسار ا رد ورم

 نده غف زط رازماکنا .تبولوا دودسعف ندم نعا هلع
 رامبو رو ر ذذ قلو ادع: یسهاخ كن رلنطو یدنک-

 روصم_ینکیدزودلوا ییاهردژا كح روح تنش جد

  قتوخوح/ .ردلبیشع ذاذعا همسر تمالع رب ینعسر
 . عیوقو"سابتلا انصب هدنسهزآ (ع) سایلارمضح هل (مع)
 مو نا دخت رحاترضح دک ردن داتا و ؛ بول و

 (جروج" هنر هدندنع رلنایتسرخو نالوا یندابش
 یک: تا نیمو ور ناصتنانلوا ناخما ۍط زو لبا

 : .ردتشلوا تدان كلن وک (ننابلازبتح) دنن وک

 . ید e C4 ` EE س

ANسفن هدږازچ ( هندرح دونخا ) . 

wkهدنسهبونح " تربح كىتا ریادرخ  

 ؛بواوا هبصق 5 هدننیم لاس كتشیداو ( باذ) و

 | نهی عماوخ درعتم بولوا ضابو لزوک

 ۳ دل اهن 5ا .ردعنصمو لوس ی یر هل ران هکا رتزاو

 SS یژءرواخرب رنو «بولوا یدوبب یعشرب
 | مو زوم پولو وچ یادت او عاب هدفا رطا

 ,e .ردلوذیم یس زاس هل راهم راسو لا “ی

E 9 ۳ 

 ۱ رک كيزاخزوم برع عب ]
 نازرج ۱ i مسا یربکدریو هلاتسح

۸0 ۳ bf 

 هدن ارخ ناو هدیسزافو) ]

 رب روم قاچ ناخ روح

 تا عقاو هدنتسنهرآ اط یاو ؛نیفیدلوا هبضق

 | ناف رخ ۱

۱ ۱ 
 رود ناب اا تیعر

e e 2 



۸ ۷ 
 r پ]) ی ۳۹
* 

وا هرتمولیک ۱
 ؛بول

 لس اد چ

 هشنام (16:309).یسرژ دوبل
 ۲ ه .كنلحاس هبسنارف ۰ .هدنزیکد لب

 رتمرولبک ۲ كنلحاش .N ر

 ۱۵ لو -۲ ۲ .لیو

 هک زراو «یسیلاها ۰ ۰
 و زلکنادع وا و نو رای

 یسیضصارا ۰. ردیس هبصق :(هیله ,تنس), یزوک) ..رد
 تبنم یرلزب زود.« هدهسیا قلایق لح اوو قلغاطا

 با تاوزبسو تابوبحب یلیخ تولوا: رادود صضو
 .ردمالغاصو عالم یباوه .رولوا لصاح/یسالارب
 .ردقوح یاناوبج هدنحاو یعاونا كيلاب هدنلحاوس

 .ردکلشیا یلبخ یمهبرح تراجت

 . ردقحم ۱ هنتلایا | (نوتپمان

 ]ی

 «یسلاها ۵ 9۰۱۰۵ رد ین ین لقرو

 ؛یتیچ ؛ماجو يرارواو رلشیا هاب وروآ هل ریمد

 ا -Kew) 2 — یک 0

Eنتربهاخ ی ات  
EY ۱ناولیسناپابغ ؛قروون 5۳  E 

 یسالطا طيح رح ید ًاقرش یلیوق ( هراوالد) [ ابونج <
E 

  5 Eیهیلهاو هرتمولیک جد بهار

 رادللطاج و دود "هیغامریا نوسدوهو ۳1

 . ردبس هبصق (نوتن E :ردیشک ۱۱۹ ح
 حب انا لب

 ضعب ضعب هدنرلطت و ‹قلغاط هدنس هبلاعم تهج ۍیضاړا

 rd قو (لدتعم هد سهح اد رج بوت

 ۰ ردم الغ اض ةد هډ ا قوئوص ۱

 لب یرلن دعم ریمد .رول وا ل داخ ساپ يل

۱۷۷۹ 

 | یا )تام واتساک. ذدعتم» ؛یسلناصا ۳۲۳ ۰۰ بول وا, |

 ی رش. و 11 3 قراتط .ردراو فاح روہشمو 1

 شا نان ھو كنا اف ۱ هرکص ندکدستیا مش 4

 a ؟یدایا هلو هنشتشپ دام محراب ۷۲۲ ۵۵و 1

 ۱ ۳ خیا هنەرتلکنا بولو ات هطآ رب هډن وج

 د زیلنارف ی ل:

 ۱ Jersey ,)قوه شۇلواي هلرکید ماو

(a ulus Hekكنهععج تالاع  | 

 | هدڼرزوا ېرې (نوس دوه)و هد روهچ زیا یب

 ۱ و بول وا هبصق ۳۸ هدنیسشراق تكقرو و قرهلوا

 ۱ تبثم یلیخ یسطارا

 یعاونا راه ويم هزمس هلا هعونتم تایوبحب دییولوا 0

 ۲ د

 .رونلو یرلهشرباف ریمد اجاب بلتخلوا -قوچ
 كب یسهتیحراخ ترا ".زدقوچ "ید یرلهناخاید

 یدالیم نزق ید نوا ثکلع و :ندلکد ل تیما
 شک ندنفرط نوسد وه "نادویق زعلکنا هدنلئاوا

 ترا (اینیحتریو) یلح و قلود هرتلکتا قرهتشلوا
 رابعاو طب تکرش و هددسنا شعا كرب تر

 (وسان) نانید (رتبسچولغ) ماویل واياكم بوپ وا
 دیس « وسا یی» رلتلحوشساو < نات ىىتەتعلق

 قا و: راما راعا :یتفرط زب رکید یرتکدشتنا
 رازماکا اياك نقود رای کتلف ینرایاج وسا: ابقاعتم

 كنهععج كلام ندا ١١ بودا:جارخا |

 «شفو هدشلا كنهرتلکنا ید: رب و نیک هتل القتسا

 ودنشفوا ناکسا هل رازمکننا .هاشابو

 ناتن هلا ساف هداصتا ترم 3 2

Eتوقا یفیدلوا هبصق رب هدنسهر را  

 , زو دبا ناب یوج

a 

(Gêrasa) aهلتس۵ زآ اقلب 4ا ناروع  

 هد نس هدف رش تهح كداوسلا لنخو ۱ 1 نو

 هللوبف لشعیو یزاهاوخ- تولوا یر یس
 قدس نا کلا یوا آیا یو
 aE و بو a ینعب ( سل واقد )و

 :یدیا دودعم

 هلا هعلق ر هدنشهبلاعث تهح كنم

 یشراق هصاعلا ن دیعس نانلوا نیبعن یلاو ندتفرط

 یسهعقو یرلت بان | یاس وم وبا هنیرب كنوا هاجو رخ |
 .زدروپفم هلیسا (هعرح مو)

 ۹ 32 : ی
 هيض رب هدناع ( ۳ <

 ۇزىك 8ل «نادلبلا حم» یتیدنوا ۱

 ووا هنصد ie / "هدن زا وح ناشخدن

8 ET 

 | نامرج

 :رد شغب یش 4 ا كن نقع

 یعدق متسا ك ران الا 0

 زانو هد ۹4 دق هلخازا بيول وا

 مدقم هنس ۵۰ ندایسع درلیم کیا لویح نوتبسب

 نیر قلا دعب غرفه رف نی ییابلاغ ارتصبق
 هلرلنام رج «هجناوا لصاو هنبرایداو یرلقامریا هنوطو |



 د
 تدم یخ رب رلیلامورو ؛ شلک هیش راف یراق
 میسق رب رکلاب كل تیرلتکلء «بودنا هن راح هلان و

 ی زا هد هستید راشم هدبا طبض یوم
 | یعوطە

 هنب رلظفلت یدنک دوخا (نامرع) .یدزلشم هم هبلد رلذا

 ؛بولوا كعد « یبدآ بّرح» یعسا SG هروک

 لوغتشم هلا لادحو كنح هدنزونص 8 موق و

 ا «ندنغعبدل وا

 تبسانم :نالوا هلا یسراف" نال كسراذاسلو قق

 یهدنارا كرما .ندتنهبدلوآ نابع یباتشمو

۱ VVAN 

  ۱(هرگص ندنصا زقنا لسهبعش نروس مکح هداینام رج

 | تاک قند یفح هوا یلسانم رب , هلیسهطخ (نامرک)

 هەر دعم لئاتبق رلن و ۳ ء اتلاف واز . زونلبش

 | رصو لاعش درج نینسیداو نیر «بواوا متفنم

 لد هب رلغاط تاب رق ندنسیداو هوطو هنلحا وس قیطلاب
 رشتنم هدرارپ یرلقدنلوب كرنا آ ییدعن ًایرقن ینعی
 | هڌدلحک هدتتسیدالبف  û VY eناف ۱ نوزواو یراص ؛هللرازوک یراص ابو ام .رلیدبا

 | نام .بولوا روبشم هل رلکنر ضاسیو هلیرلچاص

 | یتیدلوا سو ناویتح رب هدنرلهقرا رکلایو قالبج

 یشحو هلو .یدزازتیب هرلنآ قالبچو «رتزک هدلاح
 بویلوا راذغو زاوّوخ لی هدذسرلیدا هدلاحرب

 صوصخ هرایودب یک تا ةدزوسو قلزاوننامم
 یراهبتمفو ربث .یدا راو یراتلپضف شعب
 راویرلتکشم یاد «توبلوأ ید هبح وک« هد هشيدیغ وب

 قسا یدل ید لوپح هال ردع تعارزو ىدا
 .یدراردا لاغتشا ةلواو هل رج هجاشاب یرلککر ا

 كنبرلموق بسا (جلت) بانک ندضرا هلیعا (هتره)
 (نییوا) دوخاب ,(نادوو) «رونلوا ضرف یمالعا دج
 ۱ (ایرف) «یملادعر . هلیعا (روت) «یہلابرح هلیعا

 «بولوا یرلهبلا ماطرب یک یسهحوز كنادوو هلیعسا
 ؟رلبدا دقتعم هلیسهدایز. هتناهکو رح”

 امور .یدیا هدا ز یر اتم رح هرلنبداق ضعب یکجا

 «هنب ززوا یسلوا راچود هفعض هلیماسقنا هیکیا تانتلود

 لوا وس ءرادن وغروب ؛راتوقیسیو ندنماوقا نامرج
 .درابول:« رلتوغورتسوا ؛رللوره «رللادناو «نلقناررف
 بقاعتم یراررب زالغنا لنوسقاص «رلتوب «را
 لا موجه یرغوبط .هبرعو بونحو « جورخ
 یتقرط رب كتسهعساو كلام یلود امور یرارر ره

 شلو اقستدم لیخ_یولطعب و *شخا الیتساو طبق
 هراقنارف ندرلنو .رلیدبا شلیا لیکشت رلتلود

 لع هراع-و

` (Royale de. Germ abie )' ill رۋ انام رج 

 ىرتكلعو نامرح موبلا هدهنلشلا"نععب ناتو |
 »| :زدهدقفوا هم هلیسا انام رخ

 | ندیایرا (ماوقا .یدشفلوا هییت ها
 | یرلقدلوا شم هایوروا ندنرلتبح ناربا .بولوا

 قورعف هلسیبقل (شوقینام رح) .كنال راش هدنسیدالبم

 شر رکاب یی رکی AE فلد رشو ن رانا |

 يبهللس نایصوولراق هد ۱ .یدراشمالشاب هغعاط |

 یلارق (دارنوف) یسنرباوقنارف «بولوا ضرقنم

 مد

 . د هریغص ةقارف رب «بولیدوووا یسا ااف رو .نامرج
 هتمااوقا نامازح ناو تىجا لزل ( نانآ) نالوا یر
 نانوو زبلکنا موق و اذها عم :ردندفاوا قالطا

۰ e 
OER BUT ORAS 

 وزا فو نب لیربض)
 اخر * نادنرابهاژ

 رص«یانک تفل رز لکم بسا «یرعلا سوماقلا»
 اصلا تعد جاد ةو  aaیر ر

 سل بلا راف عید ها ونع « بالا خود 1

 زۆئ هدب ظاتشسل یارو ںرعو یراعتشا ناوند 3

 :تهزاو نار ود تاغیاخ دن شم قلم هه بهر

 جرات 3۲ ۷۰ یدیا ات شا ید هرات اسد اب وروآ

E 

 ار | ١ و ا

 میت سه
 ب[! قمنا: ەنەم «اینال »|

 | انامرج

 ییدتیا ؛لیکشتا كنا ل راش زر وپشم ندنرلرادیهح قئارف
 ۱  كيلوک نالوا لئسیاح :ندنماسقنا .كنهعتساو تلود
 1 جرات ۸4 ۳۰:«بولوا سا ولی ریو + «ابشیر تالو»

 . لاعش النیو تاتشتلود قنارف "هنسهصح ا یول ینوروت

 | لتشت یابد مقرا نکلا خاو هنتسهفرف
 . نالوا ترابع ندنتبغ .بونح كاال یعني

 1 « رەي عسوت اهدزآ زن هد اراد ۸۷۰۰ تلود وب

 شع ا هظاحا ید ی رار نالوا هدنتبحخ بک كنابالآ

 ۳ تح كعتنوقایو هقود رب یسهجراپ رب ره دەنا

 بسكر نو نده قوچ (قرهلیوق هنسهرادآ
= 

 هک ای ہلا

 1 سام رخ ئ رش أ یه سقاص هد ٩۱۹ و ؛شعا طب

 ۴ درد شقارب اا یدنک فلا «بولوا یلارق
 . كنشود .یرلاچ هبلغ هولنامرون هلرارامم موقرم

 1 :هلکقا عیسوت لیخ یرغوط هلاعشو قرش یردودح
 هد ۹۲ و لا یاونع قاروطارعا هد ۳



 یا

 2 و ھد

 انا
 نف

7 

۱ 

1 

 مد

 قاوبلنع نا يق ایناز زكا ندنوا هل ریا
 .یدنا شمالشاب هک رو .هنیرللغوا راروطا ربع

Germanicus ۰۳( 3 شقا امور :)  
 کولا ییندنررارادرپپ 1! دام و

 ندنفرط رییب روطاربعیا ی
 (هنیبغا) یزمق كسوتْسغ وا «قرهنلوا لوبق هغللغ وا

 ندنفرط یرد نياق E .یدشعا جوز 31

 هلدالبمو EMT ركشا یهداینابو ایچألاد

 وانا .یدشفلوا بصن ةغلسولسن وق هدنخ راب ۲۲

 روطاربعا .یتسیدنک رکبیع یهداینامررح هدنافو كسب

 لوبق ےک «هدهبسررلش هشیگلاق هکعا باتا

 ٍ لش ا.نیکست ی رک بع ندبا آوا بوی

 2 .یدییشعا:رق_یددنجو نیک رب اذه

 ناو | یسر كرلنو ېا ین روح ی راه

 هليا سوفینامررج .«هلکعا بولغم ی( سوینیمرآ ]
 یدبسح دروطارعا هدنقفح ید۵سدا شالوا وریسن

 | - 4 ردنوک هنیرلف رط قریش لعن ؛یدشملوا, تاق یکا

 ەدە ص3 ؛شعا ن یلالتخا :یهدهمشمرا |( كر

 «بونشیریک ب۵ را هللا (نیوتسیپ) یتسیاو هير ۆاس)
 حجرات ۱۹ و هداناوا « هدهسنا. شا بولغم نو

 یتغیدنلوا ريععت «بودیا .تافو نستا هدنسیبالیم

 هامور هنیپیغآ یسهحوز_ :هلکطوس" هننسهرو
 نوسو در یوعد هماقا یشراق هنو ةر هډ یکر

 .ىدشمللا سفن. قالتا (نوعا كمهعشود هنا زا

Germanica, Ca-)|هرضق ه هس ارج  | 

 یغبدلوا ترا ندشعس با RO نیم

 .ردینطو كل روطست یحاص, بهذم ریو

 هلعساوس 3“ (Germain — تنس
a ۰بولوا یرار رغ ییا لر طیلوتق  

 . ردشماتاب هدیدالپم قرق یک آ یرکیدو يتشرب

 .e ۱ TER نوک یسیط زوم كتا

EEAروتلوا ارحا هلی ۳۸ كدام . 

aلغوا «بولوا نی ها (ی یز  
 هتطاسو یرارناس و تراخ ا

 ردا و رد تن

 ی هبقع و هبصق 1 1 1

 ی هذج وقف بتا

 | كنهروس ۸۵

۲۳۷۸۱ 

 قیدصت ید هل اس یاونع و ( نوتوا) ۍلغوا

 ردراو ینیلأت ىيا هلبلناونع *«فیننالا |

 و هر غلوا لتف

 هر

 هب رقرپ هدنغاعس دیج كنتیالو هینر و همرح
 ربش (هنهرق ):هدنفارطا.«باولوا ل

 ناد ورم یاره اخ تانغیق
 ریها شم (قاضسا.نیا حلاص ربع وبا) مرا

 لصا نع بول وا ندایپقفو ادا او

 سا تان هددادغب «هدناح یتبدلوا یلهرصت

 مولع لیصحو دلحبا ندایدا راتو یععاو شفجاو

 هد و .یدیا تاذ رب عروتم ؛بولوا یسالویط

 ییاتکرب هلبناونع هوسب باتک خرف یعی « خرفلا»
 اتکا رب ه لمح و رع ( یسه رتتعم تاغیلات ددعمم هدتغل

 باتک » هلا ¢ هوس: بانک لو ئال رب هد راس

۵ ۲ ۲ 

 .ردشع ا تافو هدنخمرات

 هبصق رب هدنبرق لیید هدهینیمرا | ۸5
 «بولوا ] فرج

 .ردروکذم هد ( نادال ع « یعندل وا ندنحتومف

 یریغلا هلسم نب. بیبح

 هبصق رب هدناتسبق:(رورس دوخاب) ۱ زو ےل
 .رویدیا, نایب يوجب توقاي ینغیدلوا ار
 اه را زا مش رمان رب اف

A OG CEملا  
 لامق هدلع و هدنسه را رال هرمصب ۴

 .ردش) و عوفو ر وپشم

 هنزع هلا تاره هدنسهطخ روغ 1
 مع دم « یىدلوا هیصذ ۳ هدّتسه را 2 | سورج

 .ردروکذم هد ( نادلملا

 ن لورحو د کا فنحا نا

 «ب ولوا ندهبارعع یراصتالا سابع ۱

 یسعکیا :ردراتشعا ثیاور" لرم تیداحا ل
 .ردشلوا ديش هدنسهعقو هماع

 - ایت رخ( 66۳۲۵ اs) ےک تس

 .ردیلنالیم .بولوا ندنرلزیزع كران

 ربازب هلبا (هتورپ تنس) یردارب هدیدالبم نرق "3

 لورج

 هدنتنتاور را وربما تنش هد ۰

 سیشات هدر رام ی رلکیک ۰ كزەدىا فشک. ی راتنفدم

 هدن ۱۹ كنار رح .ردشعا ؛عنخو هتاپسلک ی یدلیا

 (یلسالا دلی وخ ی س هللادّیع وا )
 ۰ ۱ دره رج

 بم + -هعتو هبسدح بول وا ند هنارعع

 نکاتتس هدرونم هنسدم هدعب و ؛شولو رضاح هديل قن

 .ردشعا تیاور هفیرش ثیداعا ضعب .یدبا شلوا .



 ی اد ج

BR Aندنزهاببق  
 8 ۱2 1" 1 ۱ ھ رجح

 ؛هروک 4نلوق یاست .بولوا ۳ ۰

 نطوت هدزاجحو بعشت ندنلسن كناطعف نب مهرج

 لسن كياطعف نی برعب:یردارب له رج کد غلا

 ه ناجح لبعایسا تروح .یدیلمل وا نکاس هدنع 1

 رلیناربع ر« بول | زق رب نده رج « هدنکیدریک

 یش راق هب دمیلاسا وا هلل یسهلسیبق مطرح .ردشعا

 رد رلتشهل وا ریمدن و پف «ندشنکیدتا ناسصع

 یسهلیبق مهرح رب رکید ندهدناب برع هدئنامز داع موق
 . ردبوم ینیدلوا شع و ید

 ه دنلح نامل وا ربمعت ( هم ر) هارد ۱ 7
 9  ۲ سا <

Eرد داو ر / ]ی  . 

 (ینطفبا نپ هیطع نر هررخ ول)
 رب رح

 قدزرف ندارعش مظاعا هنيو ؛شماشاب هدننامز هوما

 تلود بولوا ندع یارعش مظاعا

WAY 

  رلهرعاشم قوجكب هدنرس «بولوا يرصاعمكاطخاو

 هدررعش عاونا نکا ریرج ,ردشل وب, عوقو رلتاجامو
 o3 NN . رد ص هطحا هدع و رهو هقدزرو

 هدنفح .ردشعا تافو هدماع قرهلوا هدنشاب ۸۰

 ییا رب وش. ...ردلوفنم رداوو تاباکح قوچ .كب
 ۹ ردندن راعشا ؟هلج تس

 E ag اهیق رط 3 ۳ نوّتیعلا نا

 االق  نییعی مل مم اننلتق

 هپ كاوجال حج باللذة ن رذی

 کرا هللا قلخ 1 نهو

 - وا ندهاغص ( یاطلا ) |

 شسوا نا رنج یردارب هدتناور رب بول
 ترضخ دز ندکوت رار هلا سوا 9 مرح

 کوا نرم اا یر ره ترش

 OEE (ماض) وز جحدم تتسابع ترضحو

 .ردشا تیاور یراعشا ینیدلوا
 نده ےک ("یربیطا ( ۱ ۳

 ۱ ۲ هللا دم <
 لوس ر بناج بولوا 2

 تفالخ.یدیتششوا مازعا هنع هلراقس ند (ماص) هالا

 هدنتیعم كس رلتمسح كل و 0 ا هدىقو راف ترشح

 3 زم یرفظم لوم تونل و هدنح وق ماش

 * ردناذو نرو وک ه (هنحر) رع ترضح

 ر وا ندهناضف ( یصا)
 ںی ۳ ۳ هللادىع 4 / 7 2

 ا رس

 هارادن و. یيدنل وب رد ۱ نرش.كردلک هیربضیپ دزن لوا نوکقرق ند (ماص)

 داف
  ندنساسور كنموق (هلنجم) و ؛شلوا یرىشم هلمالسا
  هللوا تمرط دنن رکا دیس بنات هدنقحا دلها وا
 | هومزکاف موق مرک کانا اذا» هلتتانم ول "«قر
 كلام جو نلسح .ردشاروب رداص ینیرمش ثیدح

 | 0 ابافم نع تدلل
 ۰ قوراف ترت" رد رو « دمالاهده فسو

 عج قس یف هل نانلزف رفتم هدنتفالخ نامز
 ید رافعا صن نشتر هجر بحاتص « كردیا

  یمدخ كوي هدنس 4 رام هرس داق و --هدنج ودق قا رع

 ۵ ع ابو ۱ بولوا نرک اس هدف وکهدعب .ردشل روک

 ؟تافاو یاب ترا ارم دنا رو هد (ابسق رق) هدننخگ رات

 | لدل وفنم فرش ثیدح جاق رب ندنسیدنک .ردشعا

 ۱۰ نبب وب 0ان نالا جىل رفا
 ینهیبحوز تشواییسو یزمق کب ]

 (دورف) هرزوا یقلوا یردارب , باتو ریش «بولوا
 ۲. .ردروکذم ,هد « همانیش » ینیدلوا لغوا رب هلیتسا

 هروک ههیاو ریطاسا (66 00 )

 ۱ یرا كنب ربا رخ (زاگناب) نوبنج

 ؟شما هدنتروص + تبرفع رب لهثح جوا بول

 1 های ناسا , یسیزو ےس رشت ندررغبص یمرقو

 ۱ ین يساهردزا رو فتو لا یا «بویلتسب

 بودا لتق یو لوکره نامربق نوک :شنآ راو
 ۵ شا ادها + ه(سودتشب رّوا) هلطت ی رازتغیض

 (: رالنع تولوا لها (ناج ردنا ق )
 زوجا ها شو درک (ناذق ) یرداب ۷

 شما بلط ناما.نوچتاقلعت نالوا: ترابع ندهلاخ

 ان هلمدنفا ( رملص ) هالا لوسر ترضح هدنندوع و

 شالا نایب یتعیدلوا نموم اب نر هلک.تسار هل ارس

 بصاص ندنغدلوا شل دنا لعق (؛بویطاتنا (هدهشسدا

 1 اسید بلک هی زبیغمپ *ترمخ زا نهیتس

 ازای ےل زوال :تیدندناماک رفا بناجو ؛-نفغا
 هدف وصخل وتو >؟ننا رونی "اطعا هود ؛زو هلا
 كنآ لا «هلالیتس یق متیرنط ادآاونمآ نیزلاریای»

 دا اع نابع ز دلل اوب ءرج رد جال وا لزات یه وک
 . هلزسارپ ندیوبن ترنطح» بناج «بوکی هنا هر
 قد هارو اسا "هتنززوا نسلق نط ماخت هل
 ۱ هرانو-هک(شعارربلما نیداقو زق هلا هریک مانغ
 :یادبا شارپ وز دیدنی هلکیلک هناعا یسهلج

 ۲ عاود نقعب نا یا هرم ابو مدح حس

 ها

 ءرح



 از ج
 - هرآ ,نیربب هلبا ( رعش) هدیرعلاةریزرج
 رب نالوا لو قلیآ یا يلوط هدنس

 «ردیهاکن الوح کالیقع ن .دلیوخ ين بولوا لوچ

 .رارولوا لزا نع لئابق,ضمیو

 رب.هدنب رق (مرکم رکسع) هدناتسزوخ ۳
aباج مش و ع هک ردرب  

 ندا بم هنبداشک بونلوب ىلاو ,نیفرط ر

 .ردشكوا هبععت هلبسا كن (یت همی .دیواعم ن ءرح)

 یر نر یگان هر نکا دار هد
 بول وا ندنشاززو

 ۳ زی

۱۳-۳۳ 

 یشراف هن رایان, ویر نویل وات لارنح کا |
E 

 بلک یتراپانو و هلبا هنادرح تمواقم ییدستاب هداکع

 تربش_ هلی ا روبجم .هتعح روت ناشي رب و: مام

 ییلاع رضم .بولوا نلهنسو لا نع رشت
 هربح رها بنا عطق ها قاتا هه

 0 ه راح نالوا یشراق هنابرعو ؟ شلوآ قرتصتم
 .ستاتعما# بیاصق ؛ندنکیدتبآ ءامد كف میس دی

 5 رج )نالوا شعآ نایفط یشراق a «بولوا

 ادیص هل را زو هر هنیرزوا ی لتف ی(ورمل
 ی هالیم جرات ۱۳۹۹ «قر نوا ,بصت هتکلیلاو

 ماش فلک مرم ,E داع E هحورب

 هدننامز یکیلیلاو درد هب الوو ؛پولوآ یبیلاو

 ردنفم .ردنشعا تاو هدماش قشمد_ود ۱۳۹
2 

 14 ج

 «یسایمداقآ «یسلاه ۸ ۴ تکه ندرلیلاپوروا

 - هناحنک یکم ددعتم یاسنو-یتیودا دا تتکم یلحاد

 عنصم هلیعسا ( رییکلاعمالعا ) (یسهسردم جاق رب «یم

 كج و ڪ هو و ردق ۱۰ هلیشرش عماجرب

 تایعچب ددعتم «یسهرواح زر « یساسیلک ورب« تعا وج
 هبهبارح اقا 0 ئر ار لزوک ؛یسهب رخو هبنطع

 ؛ینایل یمنص ییا صوصخم "هه راجع .ناغش یرکیدو
 هدنتسوا كلرپش ..ردراو ینادیم مو یناماکعسا ت

 ذاخا ها شق ندنفرط زازسنارف یا یا. مق
 یلوم تانک لناونع «.قرش هزارتک « ۳

 «بوسلوا یجكنهریزح كنعا رارج (ولبره)
 ندنسیمور مسا -(اراّرجایاوب )نالوا یمدق مسا
 تیاور 3 هددسرّودا ناس یغیدلوا طاغ و سصتخح

 هدندع رابلامور یعردق سا را زخ 4 ةر وک دن د وی

 بارخ لوا ندمالئسا رود « بولوا (مویسوقنا) ح

 قرصتم توریب هدعب 5

 هلاعسن و راد E a ریزوم.روشحو

 ۱ هدر وم ا
(Alger)هدتسلاعش, لحلس لیاقت رفا 1  

 ى: کره دلش هر ا ناتج ۳۳

eكناقیرفا هرکص نده ردنکماو ه  
 كنلحاوپس .ریارج «ردیرهش زوج او لو سبهلا

 هدنپبد رع لخاش تك وق ر یانمهو, هدنیب هنروا اب ۱

 ا اعىم ۳۱ ۵۷۷ ۱ 6
 عقاو هدنیکنا كنه رب ربش . ردعقالو هدیق شل و ط 1

 بولو ا:لزوکتیاغ یسهرظنم ندزنکدر فاغلوا

 هات نیما لفیشال وط و ین .امدقم "

 مطته,ردق وا ۱

 کی غاط رب رب هاضقلوا عیب وت راقافوسس ندنفرط
 یس رجا هدلابییدهش.هلکلدا سان یخد اپل

 راسو :نسنارف ,یدوبب «برع .ردلزوک كب ید

 زار يسا رف EU هددت دیا لکد»

 (یریز) نی نیکلب هدننامز اود یریز یو ؛شلوا
3 

 هد کوا لهضق (یرنلوا دات نلیکی ندنفرط

 هاملتانش راقخطآ قلتاط نح صعت

 (یانعم "ی ریارح ) هدعبو ؛شقلوآ هیس (ییارخ)
 نالوا شیو هدزنکد

 .یدیتلوت ثربق ع (یاغرم ی هربرح) اضعبو
 راقح فا روک دم هدننامز ساع رانا اوم
 هترر هرزوا قمانق یاعت قرهنلوا طبر هترلر رپ

 روم لس هددننامز يربو رخ .ودییفوا لیوح

 هشم ج د كنا ر ھاشم زععب بول وا

 ندننامز كرلبلامور «هروک هنتیاور كنب رکیدېبع ېا

 لزوک یوا شرف*هقیازومو «یرابآ لت ا
 هرکص نادر ز ی e شا

 ۰ ردشفو دا رهط

 ینوناقو :شمک هنیلا كلصفح ی هدعبو كندجوم

 - راق كرش رللوساسا a نا ناظاتش

 «ه رکص ندکدتا طط نهْطارب

 سوررابراب رویشم « ندن 0 دیدی ید ی رېش

 ف ناتسنفرط" خوآروا ات یردارب هللا اشاب نردلاریخ

POدرط  
 ردوا طبر

 ةر رحو جارجاو «قرهنل وا

 3 را رح هشرا

 یسیک هنلاج ی ربش

 ند را یسم رک دن هباعع هر ادا هلهحو و

 جوا ندا لکت هلباونع قلیاط هد رغم «بونالشاب

 جرا ۱۱۷-۱ lS وا یزکر م كنکو یب لا ندقاننوا

 جرات ؛بولاق هد د هنتا تیعب اب تبع هد هنت ټو دالبم

 do رف ید هروکذم

 م هدف تر زا كيە رب و كلاع بول وہ



۳ 
 رب هلنکلکب ربا رح هدهروکذم

۱۷۳۷4۳۹6 
۱ 

۱ 

 | روم یخ هدشنامژ هينا "هرادا .ردشكوا طب

 کیا بیرق هنب رادقم ۰ 113 ون لا نیهطخ وب لابج لسا ییا

 ردق هضوفن 4۰۰۰۰ هرکص ندنطاست هلرازسنارف

 ندهسنارفو ندنرول ساسلآ ًارینخاو و

 یلاها بو وا

 نفع اب لازات

 فعاضت رادقم و هنبرزوا رلتررحابم نالو عوقو
 .ردشع ا

 عقاو هدنس هبلاعش لحاوس كناق رفا نیا و

 هسنارف «بولوأ ندنرلمص او ويب كا كنهرب رب كلاع

 .ردیس هجاشار كناکلچسم

 را رح س .ییهحاسمو دودح «یعقوم

 هلا كلشحاوس اقیرفآو هدنطسو نامه كرر

 ك هایوروا بولوا عقاو هدنععف شعازوا یرغوط

 رب یلحاوس نالوا هدلکش یم قجزآ .ردیرق
Eهبایلاتیاو هسنارف يد ندفرط ربو هایناپسا  

 یشراق

 كلام

 ۱ (Algérie) یسهطخإبو یکلکپ یلاا

 یلاعش تاننیرلغاط ( لت ) هقسطنم یارب .رارید ید
 هبعتش انالوا دنت یرغوط .هلحاوس هليرلكتا

 ام ی ی رس بی بیم مت

 یدودح ندنشیح + بوذج ۳۳ دودح هلا

 یذوفن كنتموکح زسنارف «بویلوا نیعم هلیما
 دع ریا ٴرح ردق دو «هسدا شعا عسوت ردق هەر

 ر بال رب س ر یخو «هدققفلوا

 Sahara e) یسارحم ریارح «هلغلوا دودعم

 هیعیبط دودح ندفرط رب مه . ردهدکلدنا هیئت

 هی زمو تیسنحو ناسل یک ینیدلوا دودح هلا

 ؛ندنفیدلوا قرف رب جم ندکلام یهدنفارطا ید

 | لوط هرع, ندقرش .رد رابتعا قرص یدودبح

 یولاعم,هدهسیا زا یرلهرومو یلاهاو هلربس كب

 ۱ ندرببک یارعع یک

 | لوح SL ندیرغ:لونط ۱۳۰ هدلخاش

 یمظعا ضرع هلاعش ندبونحو ۰۱۰۷۰ ردق هبقرش
 ۰ ردق ۵یلاعشضرع ۲۷ ندیلاعشضع ۳۳ ید
 (ترغت) یس4یونح دودح .ردهدن رلهدار هرتم ولبک

 یتعسو ا .روئلوا رابتعا ندنساذح یسهبصق

 ی هیعطس ٌهحاسم «بولوا بیرق هنتعسو
 لخاد هلاسح

 ری

 هربخآ تاحوساف شعب ۹
 .ردهرتمولیک عبرم (1۰۰۰۰۰۰هسرولوا

 بس ,یرللوکو رابنلاو لابح یسعیبط لکش

 | و خا

 برغم ؛ رریعشنم دح وا ها را تعط ربا وح

 ۱ نربک هشئوت:هلا قش یکلع ًابزاوتم ؛لرهلک نداصتا

 هژوکذم .لابح .رودبا قیرف هبهفطنم فلتخ
 (نرد) هديل :رلبعو ( سالم ) هك دنع, نی«دقنم

 | یانازیا هجو لحاس «بواوا نورعم هلبعسا یلابح

 ۱ ات (نارد) لنصا خد یهدهییونح تبحو (لت)
 ۳ سالطآ كوبي هنسبعنیاو لچوک هنسدجرب .رونلوا

 ۱ ۱ سا مک را
 رومم لا «بولوا ,رونییسم هلاعوررمو تانایو

 هقطنم وب ( ردهدیمقوب ید زل هبصقو ریش نوکسمو
 ۱۷۲۱۶ ,تیابپ و ١ ۶:۰, هدهبطتسوو هر تپح

 1 هدنبوق یدودح سنوت «بول وا هدنتعس و هرتمولیک |

 کیا هقبطنم| ,یچکیا :رولوا تاق کیا ,تعسووب

 | كلحا و .هسنو جت رم در

 زاوطر.«بتووروق> نیزاب ههکءرو دا. .لیکشت رللوک | زیکد قآ الام ر

A؛بولوا ترامع ندزرلالیات عفر ا  

 قاطزب :رلوص نلیکود هبرآ وب نډهلسلس ییا روکذم

 ۳ یتسهلدلس لت یربن فیل نکلاپ لری یسهفبط
 یاغو زنم بكتهقطنم س .رولبکود هزمکد, قآ «هلبا قش

 . یولیروس تاو نووق یود یلتبلک تولوا قوچ كي
 شن وبا هلی "توا.تاسکو :نلنبد :هافلح .ویلیدالتوا

 . كو.ردقوسچ یخد رابلاچو رلجاعآ لچوکو رلتوا
 هزتم وایک ۰ ئ هیقرش تبحو ۰ یبس رع مس

 ۱ تح كن هاون ا ل هقطنم یعجوا . ردهدننعس و

 ندزمنک  یا.رصص که رد رل عتاو هدنسب هيب ونح

 شعب :رادیا نانزوحب ,نیشبقز نکلا . .تولوا ر دودعم

 ۲ a :ردراو,یراحاو .ماط رب هدیرب هدهنواو یرلیداو

 . هذرانو بولوامسةنم هبهطخ ترد هجاشاب تهحو
 باما ی یا یدپس دالوا :قرهالخاپ ندیرع

 :۱:ردمرل هطخن نوس.یداوو نیسامت «(باز دوخاب)
 )لء ع ی ولغاط كيكو كاك نسلي لت

 ته زبش .ریادرحب نکلا "«بولوا هدنننعرآ هرتم ۰

 ۰۲۳۶۱۶۱ یعافترا .كنغاط (ارج رح) . یهدنسهرآ هنا

  هیزلکسکوب#لا هارکص ندارج رج. . ردزواحتم .ییهرتم

 | برغ هلا (یشحو) و (رولاب) یهدنتیح قرش

eیهدنونج .ردپراغاط (سانما)و(شدرمثنا دایک  . 



 | ۲ “زا
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 یتیم و عافزا «بولوا كيکو نادنو هسیا هلسلس»

 نالوا یراهورذ كسکو هاو هدنرلهدار هرثمب 4

 هرتم ۲۳۰۹و ۲۳۲۸ یرلغاط (لحم) هلا (هیلش) د

 یزاغاط روم لا كنهل اس وب «ردهدننعاشرا ۰

 «قززا روع« تالل وت ٢ت زرعت ءرتکعقر همالشاب ندع

 هزکدا هدتسب رف غاغتسف "یاربن لو كار کریو یا
 ید یربن ( انیم ) .بولوا ( فیل ) نالوا بطلم,
 - دا ولا) نک ندا كن هنّیط اقا . لول وا !بصتع اگر

 ( غیصیداو) و نایکود هنبرفروک (نزرا) (تیکلاخ
 نایت «(هنکم ) نالوا لکمتم ند(هربخیداو) ها
 یهدنتلابا را رخ ۰( هتنغط) ندنا نایرح هدنیارق_
 یءدنبرق یدودخ سنوتو (لحاسلایداو ) و(یسیا) ,

 .هجاشاب كنب رهن نلیکو د هزبکد قآ د( س وبیسیداۆ)'
 ید كنهد رج نالوا یر هلوتس لا كن و. ودبل:

 هرللوکخ یهدننشیطسو سقف .ردةدریازع یعباشم,
 هد هیر تهج :یراهعلشاپ "ید كرل ین ایکو:
 هد هبطاسو تاهج "(سضانلا ) نایکود هب (قریش طف
 تهحو يملا یداو نرایکود :هنلوک (نیرغسوحاز)
 - یداو «ملمایداو نلیکود هت (ادا) طنب هدایقش
 .زادلم زدیداوو مالا داو .تصفلایداو «شوافلا

 نونعا كنشهلسس نرد یعب نان وه نی وج مقر

 یخو اط هزیبک یارحع " بودیا ناتعن ندنولکتا
 روماب ٠ نیشرق رکنا كرات و «هتضاک هراز نافآر
 ندرلیداووروق نزا بولوا یرلوص هدنرلعبوم
 ةبضنم رب ید یراونتع -ناقآ "نیسشبقو/؟ زدنرابع
 یلزوط قاط رب هدبنجا كلوچ «بویمهلوا لاو

 :راروزوق « كنرمدما لیکتشت _راقلقاتطبا» نفع و
 هگروع لبخ هک زد !(یدللافداو)-یهب لاك اغوا

 هقرش" بونح فللاعت هدننرف یعبند تنترهن فلشو
 نالوا یطالتخا هر لوک" شن و" .«قارهقآ .یولط

 هدنتس هبترع تهح كنو .رولیکود 2 (رب ره, طش) م

 «تاشرح ی یذاو" «راوفس یداو: «نوغرسا.یداو
 هدنسهبوتحت تهح ٣مال یداووب یرعایداو

 مر ىدا ؛نایالایداو « رب رع زا ىدا والسن يداو

 ید هدنس هلق رش تّیح ؛ همایف. یداواو لا یداو

 -یداوو شد رج یداو «نزازویداو ؛برغعلا ی داو

 "یینیرعوط اهدژه رلل وک یهدنب ونجكي روغت ۱. ردانخم

| 

 هلا ادب ندنراغاط ر كریبک یا رخص هدنسپا «رافلقاطپ

\VAG و 
 یبنتم رلیداو "شعب نالوا هجوئم" یرغونط" هلاعش

 - یداو هلا هاسبلایداو ی را هحاشاب ر لنو هک. رولوا

 كندودخ ریاررح ی رامظعا معشق «بولوا نعارغیا

 . ردهدنخ راځ

 ربا رح رال وک نالوا قورعم هلییسا هعسایو طش
 «بولوا قوچكی هدنسب ونخ مسقو هدنرلالباب تانک -

 یکه یدو لح کا : ی رل هرجاشار درلنانلو هدرلالباب

 قرشلاطشلا یهلنتسالاعش قرع كتوا :ییرعلا طشلا
 هلرارحو هل .هبق رش تہح تنسارح فاش

 ء(فرفلا سرحز)و (ییرغلاسرح ز)عقاو هدنرطسو

 لصح ندنعاتجا رر قوچ رب هدننلیا هنیطنسق
 نو و یرطلاطق هدننبح یدودخ سنو «نالح طش

 یهدیونج ےسق .ردلوک كچ وک جاق رب عقاو هدنفارطا
 یطالتخا هل رالوک سن وتیوس لا هسنا هلرللوک

 > له نالو هدروصت تک یطابترا هلز کدو نالوا

 «بولوا ناوره طش ندبآ طالتخا هنو هلا زیرالآ

 ور وق ارثڪاو نعتم هدهسیا قوچ كم یرازکید

 .ردقو یناباش هرکد .بوژوا ترابع ندرافلقاطب
 درارح - .یرلناهلو رفزوک «نورب ؛یلحاوس

 لئام یرعوط هیونح برع ندیلاعش قرن یلحاوس

 «بولوا هاشم ه هلتناد ی رلاحت رتکا هک هغ و رل

 .ردراو یژانامو یرلنورب «یرلیوق كچوک ق وجرب
 :قرهبماشاب ند رع یرلدیماشاب تتیرارف رو
 هوو هژوتنا یلوق هنا رازح یزرآ نازهو
 صوصخ لغو یلحاوس هززوا تیموع .ردیرلرفروک
 هنن رق كناغس (بولوا كسکوتو قلابق یندقرش مش

 -زوبش كا كن رلتاو ر: ردمل ةر طاع كنو دذغاسم راع

 اتولیم یهدندودح شکایم :قژهالشان ندیرغ یل

 یانم# «نوقناف یه دنس رع تناج كن رفروک نارهو

 رارح «سش عقاو هدنشهبقربش تبح كنهبصق نالوا

 «(وفیام) یهدنقرشو (هنینقاق) یهدنبرغ كنب رف زوک
 كن داع ؛ششلد یهدنتسوآ كندبصذ نالوا اتمه

 برع تنبرفروک ٠ ول وق( نوک ):یمدشنکوا
 ؛(یواج و ) هل رکید مانو (شور هعبتس) یهدننبح |

 ؛( دید اسآر ) عقاو هدنقرش كننرفروک هزوتسا ۱

 رفروک روکذم :( هدرا ) یهدنبرغ كتیترفوک هلو

 رجا سار عقاو هدندودح سنوو (هسو) یهدنفرش

 .ردششوا کر رارانف هديل هرات و .ردرائورپ ۱



 او ج
 ازآ كن یرلناهل مراغاص و یعبسط بنلحاو رپاروح

IYA 
۱ 
۱ 

 | یکءهدن رق .كنارهو قرەلوا .ندلیبق و ,«بولوا
  هنلوا دادعت ,یرلناعل هاو وزرا هلبا (ریبکلایسرلا)

 هنوبو لش رټش ؛سن ا معاغتسم سد ول وق ..رهلب

 با نوه راد فرح « بول وا هد هح رد یعکبا یرلن اهل

 | ملربا.زج هدلاح ییدعش,ریلب هلینوق. هنلاج راناعل مرلغاص
 نارهو, «زیارح , يراناعل مالبغاص راو وب كا

 یموکح_زسنارف ید یچوا_هک.ردبرلناجل لیوییلفو
 یر وا کا هلا انتها یک نرم نده رط
 .ردشعوا اشنا

 : یطرع سک .یساوهو ےاقا

 دهسا رودبا اضتقا قلوا هجا

 لرارح هعساضتتا

 يباوه
 لیدععت یهبعلفا ترارح و یعافترا تكنسضارا

 هندیلو اوه عو جاق رب هروک هعافترا كرهدیا

 هل رلغاط نانلوا ریبعت لتو هدلحاوس .روبلوا باس

 لدتعم اوه هد رلکنا یرلتدنازوا ییعوط هلخا وس

 یطسو كهرارطا نازم نیژا .بولوا

 .رد ۱۴۳ او ۲۲ نیشنقو ۲6 هاتاسح دارغناتس

 توغ روان زا كنواردا زدق "هلولیا نناتش

 ؛ ۰ راغاب لتا نیشبق

 زاهد روغ نانا هد دیک ی رغوط نر بولوا
 یرغوطا هب ر تن اغا وا ناتاهن اکر

 لث لرک بودیا ثدورب بسك اوه هج دلفیج
 نرد هلا هلتنلس و دار ةد رت زاص ۱سال

 راونصو راغا زاق نیشبق هدزاالباب یءدنسهرآ یسهلسلس
 لئاع هتتساوه كناپوروآ اوه ید نیزایو ؛رانوط
 :رهشدتنا راعشاو تاتا نالوا لصاخ هدایوروآ «بولوا

 ریازحو هدنرلکنا یونح كنیرلغاط “نرد
 همنا هدزللوح نالوا دنع یرعوط هونح هلیمات

 ؛زاغان روغاب اردا «بولوا سبایو "قاضص تباخ اوه
 تابان ٠ هق شب »ندرلحاو شعب نالوا“ كرل كيو

 ءرلابق قالبجو نیغزیف با موق رب ره ؛بویلروک
 |:ییداصت

 یس ۹ح رد

 نااهد شف رش ےس درخسح وب

 یسارحع

 اعا وس هدنکیدسا یراکزور هلبق*.رونلو

 سح یرتات ردد

 . ردیا

 كاز تس وو ترا رخ «قرهثلوا

 كررازج سس .یلورت عیانمو تاناویحو تالوصح
 بوق .هلحاوس عب هدلت نالوا یر لزوک لا

 یرلکدتیا لاخدا درلینارق هلبا ه را و یادغب هد ریلحم

 بولوا هلتیلک تابوبح شعب یکقالوو رادواج

 جیا ةدخس ونح ےق یارح «ردل ز وک کب رلاع سو |

 1 ثامتدررادم هصاشاب کنیلاحا بوغا امرخ نکلا

bi 
 دوج :رونلواا جارخا هبراو یادهب رادقم یخ |

 تولوا ل صاع ؛یعاونا ید كله زا انس .هلق

  اروخا:لیخ قرهلوا وږوق ك رکو هزان كرک ندرلن وب

 ۱هدنیلآ وص بولو( عوز, جد سناناب :ددراو یتاج

 «روینلآ لوسصح جوا هد هس هدرلزب نیعب نانلو
 ید یزلحاغآ.نوتبزو .یربجا كنرف نوما. «لاقتاروب
 جارخا یاب نود زو .لاقترو یلیخ «بولوا قوچ
 ..نویمهویوهوبم «هدافسریشهتب یرلجاغآ امرخ ,روئلوا
 :«قوماپ ,هلیحامآ .توط. .ندراو جد یرلحاخا سوم

 :زلناوف هکمریدشبتب ینماق رکشو هوبنق «دیوچ «نتک
 ۱ :اوهو ميافاو"یتعارا «بولوا هدبکیا تک یموکح

 زّونها «هددبسروینروک دعاس لی هنالوصح و
 ازاو كرين ای راغاب.رد تمهل روک ننزل ەر هلیقبال
 ا ااا اوب هل لب یتوزوا یدتسبا
 | .ینبد: اب لک . ردهدنطشم اچ هن رشکت ید كران و

 ؛یعا فا « یتیم شه عوبتمو قوچ
 یر رکاب كلالپاب کهدنقبوا ءنزلغالط .رولیراقیچ

 هلنیلو.دغاک ندنواو هبواوا روتسم هاتوا هفلح
 هاتیلک «ندسنغپدنلوا لاعاب تاجوسسنم«ضعب هانثم

 ؛نموکح .تروخلوا -جا وحا هبهرتلکنا :نبولبراب وق

 ۱ :ندنسهلکسا-( وزرا )نودا لبست یلاجارخا.و
 :كویربمذ با ردق هب ( هلیوب رک ) ؛ندا رواو هب (هدیعس)
 | قادفیهافر ط شعب رایان ردم ابن یلمخ
 *راجشا رفکا فان نحل: یانو روا و, «رونلوا عرز هراو
 : لج ةمکاالب اغلې کو هدلت رکا. ںیمشدتہ یالوصحو

 ۴2 دا ۵م 0 ..ردنرابع ندد وس هود: هلا ام رخ

 ۱ | خاک ب تنتمح 1 نالوا ټيرق هلحا وتس ر ا:وح

 چاقی ,ردق هنره «؛بوسنلوت :راناغرزا یخ هدنرالح
 ۱ i میر لنامروا نالوا شنو لوا ربهع

 | قارحا ندلنف رط ی راشع نابرع لوغسشم هلمانغا
 نالتاو

 . تهج ضوصخالع .بولوا روتسمع_هارلناهروا
  نانلول قوچ ا7./ردهدایز | اهد :رلنام روا "هدنس هبقرمش

 ۱ «هناتتلک.«ننوتیزب یاس «؛بولوا یعاونا كنهشيم جاغآ
 دوج ومد درلساعا اس نکلوک ؛جاغآ ةر ماچ

 ۷ .اهلنعاوتا یهدایوروآ LR هد دلقیح هاولغاتط رد

 .ردیا تیباشم |

 | هی )ومف اوب یدنوا كنیم را «هدهسیا :نششلوا
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 «تآ «ربغیس ۰یک ؛نویوق یسهیلها تاناوتح ۰
 درسا رخ بولو ا تراذع ند راتو هود + کن ها« وتتسا 3

 ۱۸۷۱ .ردهدکل زدی جە زوموط ندنفرتط ارل

(VAY 

| 
۱ 

۱ 

 | لوا ندطعف نالوب عوقو هدراءرتصواو ندیشلالتشا "
 ؛یکی نوبلم ۳۰ «نووق هدایز ندنویلم ء۷ هدرباررح

 ۱۱۳۷۰۰۰ نکا ۵ ۵ < وغیر ہک ن کر

 ندتفو ؤا هددتسشیدنا زاو هود ۲۸۶ + ورتا

 هنمزا یرلتا .ردنشع | لزفت .زآ رب : را رادنیقم وایو

 هبولوا زوم دل وشم تع رس ا ر ندهنعدق

 :رديلتشو رولا: ك نوجا "رکسع صو املا ىلع

 ینح «هدهس روبنلوا جارخا یغابب للتیلک ندنرلن ویوق
 کب ید یثرلب زا هر اکپوک نابوچ, .ردلکد یا٣ دقوا
 نالترس نالبق «نالشرآ-یلهیشدنو تانا ویج : ردا

 (لانقح «یلبت  «دروق نوموط"«نيآ «یدک:یاس

 (لارع تدامو زوکوا یاس «نویم عور ,ناشواط

 ةلتباغ هدارصع .بولوا ترابع ندهیاسوآ یثوق ةود
 لوط هرتمربو الب ك ركنا نزون و عونا نلروهز
 .رونلو هلکتنرک عو رب نالوا

 لیس اوت «ربغاب «بولوا قوچ.يند ینداهمن
 ؛ردقوج كب یرلندعم زیمد صوصخالعو نوشروق

 جازرخل .یهیایخ یو
 ؛بولوا قوسچ ید یرلحس ی بحوم

 (ایدیمون) نالوا شعوب روبشم هدنناماز نایلاعوو کیا
 هددنسیا شما یرلقاجوا زونه كن ازاوم رم
 هدربلکنر راسو,هدنکنار لوک یلرامط یزهرق «لیشی
 انفا روس طبل, :.زدهدضقعوا :جارخا- اره. قوچارب

 انا ودمآ «یعازیوط بتایا رشا ‹یولشاط

 ترثک ٤ف راشو “ی رتو طاق ادر وک وک «یشاطان

 ربلب راقیچ زوط هدنرب جاق رب كاحاوس «بولوا هرزوا
 اشو یلدروکوک «یلکیلچ -:زونلوا دی. ناج عو

 قوچ ید "یراهعلبا هاسهیندع» هایم -یواخ:یداوم
 ا شال هاماجح لیکس زاساپ راتو ایا

 ت-..یرانهزم و .ناتسلو ' تنسحب ةعیسلااچا کک |

 ؛بولوا یشکخ ۳ ۸۱۷ ۳۵ یسلاهاب ك رر ج

 راقد ۷۸ ےن رھا وفا ی۱.۳ مور زاتقا |

 لزب ی ۳6 ۵4 6ر لاو روا .بویسنف : هژلتتسنج "

 . ردلنسم "الماک قزهلوا و راو بزعیروتصفو ېدو
 هدر ره كاوا نۆق ۇل واذ 2 یەم دق *هیاسا "نلاها

 قو ر ندن رعلا ةر > هلن رص دیمالنا تاو ]

 | منع ,یلسح بول وا هد وا ج

 رج

 رابع هراژیرت هلکعا ناکسناو ترحه هف رطوا لاها
 رازرت ماد «قرهلو عوقو جازمفاو ظالحتا هدد ةو

 تم را ھم ااا یی دق با لوک ی ااا ناد ید

 تتسنخن ر یلاهتا هدنفرظ تفو زا «ندنزلقدلوا لخاد

 یواح-"یرارتتعتو تخل ژر نت شا لکت

 عونرب نالوا ض وصحت" هه ر ب رب كلاع م وع هرزو اقل وا

 شک هللغأط کلا .زدرلیمالغاب همت هلا رع

 یرلکدتیا لوبق یالسا نبذ یلئابق رب رب ضعب نالوا
 e EN هاندا CDE یدک هدا

 شءا ترجه ندیکی هفرطوا هدي رجه نرق يعدب
 طالتخآ ها ةیلضا *یلاها ید برع لئابق و نالوا
 کا ا هدنلاح برع ضلاخ را

 كنهروکذم هعطق «هنیرزوا یسک هنیلا كرلنابتسرخ
 هریادرح ید سوش اس ۳ ندسهیمرلسنا لاها

 رل٥

 4 ردرلشءشل رب هدراهمصقو ر میش هاش گل رو دیا تزرجم

 « ۵ راغم» یعل ;(Kaures) هدر دنع الا وّر وا رانو 35

 .راردلوفشم_ هل راجع هجاشاب ,بولوا وزعم هلیع-ا

 ؛بودیکهراررح جد هناربلیخ.هدننامز هبناغم. هرادا

 ء لوق)یدلروتم . ندن یلحلودزا هلساسن .برع كلرلنو
 كلرکسع هک ,ربشعا دلوت موق رب هلع (لغوا

 یلود هسناررف «بوتلوا افبا ندنفرط رلن وب, هاشاب
 لیکشت :فنص رب هلبسا (10۲605 وقر) ندرلن و, ید

 ناسلو برع یدسنح ,كنيلاها ,موع لصاما ,ردشعا

 هدبس لئابق ضعب نرکلاب .بولوا رع لح *یوع

 هیبرع نابل ید رنو .هدهسروینلیوس یناسل. ربرپ

 بم ولجت ,هدلایب . ییبوش هح مناف اک EI هد

 "ییاها.: ردزا كم یرانن زکوا ندیلاها هدهسیا یناسل

 دنع .ندعبات هنبهذم :یکلام یمظعا میق كن هیمالسا

 نوکسم لاها رکا رل شم طخ نلتید| خف رغما هدنرل

 هدودحم وراد لک یند.یاشع نالوا نیشن هیچ .بزولوا

 قلوي ءاعرم هتنی راناویح هروک هموم درجو ةدنچا
 ردبا تک رج هلدنصقم

 «بولوا :رلمدا, یلریکس ښو یلکیک تبرد نت, هرازوا
 هلا: هداعلاقوف تواک ذو هلتعاصشو تراسح

 تو ئسلاها ایا رح

 . رل ردفصتم

 نازک یاو ینایشقت

 ینیدلوا هدنشهرکسع و هیکلم «زادا تیم" كنادناموقو

 .رهبصثو ریش



 ا
 «بولوا مدقنم هتلابا ريز ةە حور «هدلاح

 : ردعماح یهبحاا ۰ و اضق

۱ 

OWAهننطنسق ۱۱  

ANV ۰ ۰۳مافتسم  
 سابع نی .یدیس

 ناسد

e 

 هنیطنس
 هنطب

 دن وب
 همانوغ
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 یارحع قرهالشاب ندلحاس یربب كتلابا چوا و

 یورو. هاسن وت عی هددمق مش تهح قلا هنبطنسق

 هل و د شکارم ییعب هد رع مسف ید یت ااا نارهو

 کلم لوما یسلاعش ممق كتسالو رپ .رددورععه

۱۷۸۸ 

 رو رب جاش را رح .ردةدقملوأ دوشم ۱ ۱۷

 | یارو هدهعشخ لابخ «بونلوا هرادا هاسهطسا و

 هتعاطا تحت وامام هيلع هاو نالو هدر رثیک
 یا .ندهدننش هرکس "هراذا یزاتبح نام کلا

 هع اذا جیا طاش صید رو
 ۔ ہدقلوا منو عیسوت ةبکلم *هرادا «قرهنلوا عقر

 لاپوروآ راسو زسنازف فک رادقم ندیحاو .رد
 "هرادا هرزوا یلوصا هسنارف یرانالوا عماج یبیلاها

 نایلوا یرارحابم یلاپوروآ بولوا هدتتح هدلپ
 هرادا هدهبفرع تروص ر ها یرلنالوا زد او

 .رونلوا

 یرلهبصقو ربش لزوکو كوب یلیخ رب كریارج
 جا هنرکو ندنرانالو هدلحاوس رک «بولوا

 یرشکآ ندنرلت الوا سسّوم هد رالګ عنو هد رلف رط

 ستا رف ٠ ردەدلاح زب رب وضت نایاشو یلهرظنم لزوک

 هلراهلشو رلهعلق ےسج هدنرتکا كرل هبصقو ریش وب رل
 یرلقدلوا یاس

 میتسح ضغب نالوا نا را۰ ههرلتا تسربم یک

 ها یک هعلقو یشراچو اجو هفرش عماوح عنصمو

 دهد کعا نییزت یراهبصقو ربش كرارح ید

 اجاج د رلهارخ اط رب شلاق ندنامز رلیلامور

 شعا اشیا هبص وصح و هيم و ها

 ۱ هر ۱9 ۳

 وا ترابع ندنراینکم ناص شعپ ص وصح هع نک |

 ا

 ارج

 "ردر ز هحو رب یرلسون راذقم

 >2 5 = N روح, ۰

 ۱331 < یاهتیبم ۱۳ ۵ فا
 ها ۱ ۷ هنیطتسق ۰

 22۱ شم ۰ ۱۲ ۰-69۳ و ول ا ۹

 هل ب ا ۃودیلب ےہ ۵ ۳ ناسل م ۰۸

 48 ,لیو ایلررا ,AYY هو . ۰ ۰

 ۱ TOLL VET لیوبیلیق" ۲۳ ۷

 همت و ۸ نابع نب اکیس ۵

 ا قطو ۰4

EE سالطآ AFAT ارج 

 ال بولتا هدریبک ۍارعع و هدنرلکنا ییونح

  هرکسع "هراداو ا٠ شوا طبع ندنفرط ,رازسنارف
 «هزکیس | :یشرا هاش ات ید ك راهبصق نالوا شمل: هنآ
  ةلکرو اه وادرق «هرارک «ترو۶غت «لبو ژ. تاوقل

 OT :رد نل هبصق (هبلوغ) نانلو هدر ونج لاو

WENلس 0ا عام ت يارا و عامو  
 قرداو |. ,ندنناطو م هل رش عماوح يف ينراعم باسا

 نآیق ظفجو .ت تئارق هلرلهسردم تب شلاق ندیکسا

 ۱ مات ثیردح و هغفو هبلآ مولع هدرا هس ږدم بول

 مردەدبد .هنوک ندنوکیند راهسې ردم و «هدهسرونل وا

 هراناپسم هدهنیطتبقو هد مک یتموطح سن نارق

 هدر و بودی ا تنطم وب یا

 ۱ سپردن لنت نوف رتا زشسنارفو برع

 روکد هدنس هل تالاب لربارح «یک یغیدلوا هدقفلوا
 هبدشرو ا ,بتاکم طالت ددعتم صوص# هاناو

 یرلناسسل زسنارفو برع خد هدرلن و «قرهلیچآ
 بناکم هج را صوصخ ءرابلاپوروآ .رونلوا سیردن

 ایم رکآ «یلابا نارهو رکا «بولوا قوچ ید
 ؛ندنفیدلوا .بوسسنم هنتیسنج لوییاپما یرارج

EYرپ یاد هدریارج .ردبرک زا ر ر هدنص وصخ  

 نارهو «هنيطنسق .«لپ وییلیف هو و «یدادعا تم
 .رددوجوم یتکم ددشر یلخاد ررب ېد هدناسلتو

 . لاع بتکمرب صوصخم هیارحو بط نف هدریار
 ۱ یت هفیتع ران و هیخ رات لاوحا ثربارح .ردراو

 ص وصح

 1 ید هرزوآ وا فظوم هلیسهفظو لا یتیفص

 ۱ هيلع تیعج کیا هدریارج یرکیدو هدهنیطنسق یر

 قفوم ههدیفم تایرشن قوچ رب .بونلو
 ۳ جرات كتکلع هدرا رح “ی

 , ردد وح وم ید هسق تعج
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 عیانص دینا هز رانا سم ینعی كنهیلسصا لاها ,

 | قلعتم هغلحارس و هتغاید هلا کو سوا ۱

 لکیاو یلهمرص هلا e هعلساو تالومعم 3

 - ریش نامش هلا هنىطت ف فول وا تاقا ندرلشقن

 بوروا .ردیرلرکم هججاشاب كن هيلح عیانص یرل

 تیمرکو هلغوط هل رلنم رکد راذ# قوچ زب یرارحاهم
 .ردرلدعا داشک یرهناذگیابیا نګو كولو یراق راف
 هکیتلدرلبا_هدابز. لا ید رباز , ل تتم وک نا رف
 تاغ ندرلتعنص قلعتم هتعازژ حیانص “غب دشولاچ

 و قوما عا لور «تا راق ۵ «ترار وخ هتو)وا

 .روینلوا دهح هنبریثکت تاننالوصح كياو
 یسهلکسا :ینرب «بولوا تالشیا ,یلبخ:ینزاجا
 یسیخمدزدو هنوب ینیمنچوا:نارهو ینیعنلیا «یبارج
 مظتنم هل رل هلکسا  ایاپساو همن رف «ندلیوپیلق
 نویلق ۲۰۰ یونس «بولوا یطالتخا هلرارواو

 هنناثلخ كنم هک« زونلۆا ارجا تراج زواجه قنارف
 ت ارحا یہ ہل دا ز ندئنت و -ترالاع وا "ترادقم برق

 نیا رحا هتهلشا . رد ا E لود و 3

 د ۰ ۵ راک ا

 4ژرتهدو ربقأت :هفلخ ىغان قوا

 ندناجمو لاتشرّو نو ینه وک نوتشزوف

 .ردندنابرح یزاص نالوا هارو شنو :ردراتع
 سنار نوجعا عا تلخ هرارط یا ناتو
 تراج و رار هلشتامادقآ نالوآ مقاو كنشموکعت
 ۳ نسل تاتو

 .زوتلوا"ارخا ر
 نو كرار شش .یتهرباغو ضالتخا طئاتو ا
 ربش ةفاک نامهو یرغوط هراز ندنراذلکا
 ین یرلهننوش هار لمکع هدنسهذآ یک
 ددتم ید "یرلو ریمد ی ۱

 ی وسط هقرمش اعوا وه هاحاس طخ رب ناالخا

 یرهارغوا هراهبصقو ريش كوي كأ یقرهآزوا
 سنو یقراژوا لوگ زر ا ووحاشانو

 زب .زولوا یپنم ههسوسو هتلوغو )رز و

 - هلکسا وزرا هدنشلابآ نارهو یطخ لو د یکی

 یهدیعص بودیک یغوط هوتحا لا ادب ندنس
 هبهبعش جاق رب هدنر الباب هفلح عشترم «هرکص ندک دک "

 لصاو ردق هنبرلکتا كلابح "هاست ییونخ یر هر

 قره هبعیش رب خد ندطخ ینرب اتاذ .رولوا

 سلیارط یسیلک مق ولو

 هلا ةتسنا زف یمج ت رد كنت راجت :ردنزابع ندناج

 | ندنارهو «بولوا

۷۸۵۹ 
۱ 

 | افتتسا هدهسنارف ,رابلابوروآ نکاس |

 ا
 رب .ردیا طبر هنیراالباب هفلح یتسهلکسا نارهو -

 یرغوط هونج «هلبا ادب ندعافتسم طخ یعچوا
 طخ ییدرد رب .ردشندازوا ردق هترهان 0

 هب ونح كرهک ندهننطسق « هلا اد ندلب ومبلبق

 ندهنوب یخد یسیجدرد ربو ؛ردق ۵هرکسب یرعوط
 را رح ادعام ندطوطخ و .ردشلدازوا ردق هب هس

 «قرهلریآ هلوق جاق رب طخ یمرب هدنبرق یربش
 فیلش یسهیعش ربو ؛شلآ یتروض غارت تداع یساروا
 :ردشفوا دیدع ردق.ه(لوزغوا) هعیو یسیداو

 رک ,ردزواحقم ییهرتمولبک ۲4۰۸ یطوطخ مو
 ابوروا ریاسو هسنارف رحم ك وک وم کد لخاد

 .ردقوح ید یرلفارغلت شقوا "دندع هنلحاوس

 ندنراهلکسا هسنارف .ردمط ید یرهتسو
 لیوپیلبفو نارهوو ریارح ندنرافرط راس كناپوروآ و
 هتسون ندا دشدمآ دنر وص نغم هس رل هسا راسلا

 لحاوس رارح هرکر هدهنفه هقشب ندنرّژواو

 هتسو رب رارعوا هرهلکسا نوت بوبنیا هو

 .زدراو ید یزواو

 س .یسه رکسعو ةبلام لاوحا «یسهرادا لوصا

 یسهرکسعو هبکلم *رادا كثربارح لود هسنارق

 هلبتفص نادناموقو یلاو یوم یتسهبرحو هبرب هوقو
 هدنتیعم كنو ؛بودنا هلاجا هنر نده رکسع یایا

 "هرادا .رونلو یلاو ررب ندهیکدم نوجا تلاآ ربب

 هیکلم نیرومأم .پولپ رآ هبه رکسعو هیکذم تكلم
 هبصقو ربش نالوا شمریک هطابضنا تح هلیمامت
 زونه هللا لئابقو ریاشع ده رکسع تنیهو ؛ییارقو
 :رلردا هرادا یرللح شمافلآ هطابصنآ تح هلیمام
 ( 0۲۵۵۸۱۴ ۸۲۵۲۵5 ) هدنتبعم یرلتثبه یرکسع

 هک« ردراو رالث خاط رب هلیسا « ه4سیع, مالقا » ینعی

 هدربارح :؛روشلوا تیلصم * رادا هلیس هطساو رلن و

 هافیلاکت نانلو

 الما نوچا قیوشت هترجه رکلای بولوا فلکم
 یرایکریو كنهيهالسا لاها ..راردفاعم ندنسکربو

 ندنسر مانغا یرلکدتیا ریبعت تاک ذ هللا رشع ؛هسیا

 زیاشع نایفلآ هتعاطا تخ هلیمامت زونه .ردن رابع
 کریو رب عوطقم هلساونع «همزا» هبسا لئابقو

 یدنک یرلیتفمو یضاق ؛هیمالسا "یلاها .رارریو

 ؛رارریدتیا قیدصت هتموکح ؛بودبا بان هدنرلنب
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 اب ا

 هب وشب هلهنین هطناو رانو ییزلەبہبھڏم روما و

 رلاومد: ندبا شور هدنناب یرلیدنک_« «یک یرلکدتیا

 هعحاص هب يطاق او ا سسنا رق. ید نوا

 مظتنم ندهیمالسا "یلاها یموح نسنارف .رارذربخم

 هدتنامز هناغع "و رادا : هد دسدا روبلآ Rw هد روص

 فو رغم هلبسا (وق ر ) و نالوال وغعم هلکل رکسف ید

 جاق رب هلبعما (فاخز) ندننفنس+للغوا لوق ناسنلو

Eیال آ چاق 5 هات مات )ام ندنابیعو هداتسب  

 ولید ون لو :ردهدکعا هدایت با للبخ ند زا کتی

 یرب رند ۰۱۸ ۷۰۰ ۰«ندنرلکدتتار لونقیغلزسنا زف

 تا باذتتا ثوعبم ۰ بولوا رام . ییهبندم قوقح

 دنعاوق تّناّرع (هدلاح یرلقدل وا ات ییقح قفغواو

 ارا ردم و حس ندبفحو رود سع ( قرهلوا ندناواشم

 هديت هما للا زهأو و٠ نس وغ شاب وب ه۵يلدرحف
 ینهونس تاذدزاو ار ا رخت .رونلو شسویقس ا

 «ت ول وا هدیزلهدار قنا رف نوملم of ف راصءو ۲

 یلوا هدایز:ندنادراو هابحو و كف زاصم
 ندناحالصاو تاراعا:نانلوا ا راجا هلبا رکسع؛نلب راتبا

 نانل وا یر هدن] و امعازز قدر هلا ةعقأت روماو

 :روياک یرلیا ندهیلک غزابم
 زاس یسهطح ریارح ST . یم 4خرا لااوحا

 هلیماوقا ابر یرب ندنامز یکسا ربا رب:هلبا بی رخه كلام
 تابح راسو نعو قیطسلف كز ز ناولو | نوکسم

 یو نم ید یراقدلوا شا ترجم هرلاروا ندهبقرمش

 هنیخم راب لئالد هنوک رب هديا :هددسیا نونظمو
 .ردطوبنج دیزلی عراق رو آب

 نخل را نو ریارحو سین ون نیز مو ِ
 هکبینف هد ۸۷۸ .دالنیلالبقو. 4شعدبا ,ناکلسم

 هرچه هسنوت (نودید) یسهریشم انتی رادمخ

 ون فوم الا ینا ینا زوې جب جا رق هداروا

۶ 

 ۱ -رادیکح ربرب ینعب یلری نالوا دوحوم ادتبا تیروپجب
 كرهدباتوق پسک هدعب ؛هدهسیا شمریو هرج هنیرل
 عیسوت یرعوط هرع. ؛هقشب ندقدلتروق ندیکریو و

 نخ هدام نکیدید یار مولا ترهدبا كلام
 ربا وچ هدرلتقووا. .یدیشخ | طبط راریب قابط رب

 مق بولو قورعم هلع (ادیمون) یسقرش م
 ( ااش روا ر ارت هاا یصقا برغم هسيا یس ع

 1 تاقا

۱۷/۳۹ 1 

 نت لو نرف جوا ییا نددالیم :یدروللوا هیت" |

 5:1۳ اف یعجقرب تكایدیموت هلکعا تافو ۱

 هر ابولق) یزیق كنهوتاپوئاق هروبشم كنو یرکیدو |
 و وا قیوتلعطب.دلونم؛ندنحاودزا یا (هتننتس |

 هرم رب نالو عوفو هدنشهرآ رلیلامور هلی رومج

 . هک ا راچود هنعنضو لوغشم"یرلیلحان رق رلهراحم
 ۱ قکتشت لود زب را کیا کب هداید رمون هدهرصوا

 . ییکیدو "(,نایلیننسام ) :یربب هلرانوب هک« یدبشمتا
 اماه هدنرانع , هبتّولوا؛قورعم هل سیا ( نایلیسیسام )

 قفرط كرل امر ریو شو یراج "تباقر
 ۳ ؟ هدیا .مدراپ ةر حات رق یارکید سراب وظ

 بو (اضینسام)نانارق .تربهش هدایز لا هدنابراحم وب
 ههووکص ,ندکدلنتیا_طبط ی (ایدیمو) .نوستب تاذوب
 قوبچ رب چد رلیلحات رق نالوا «بولغم هرلپلامور
 | هینفروهچب امور اعز یقجناو ؛شمرربک هل ییرارب
 هامور (اتروبغ و ) تور وتر كنو ..یدیا شلوا,عبات
 ., بلاغ دباب را قوج رب .كثرددا نایصع نالعا یثراق

 . شوبرام لوا هبس,۱ ۰ ۰ نددالیم (هرکص ندیدلوا

 | هد آ هك «بولوارببسا و بولغم ندنفرط

 . تعی (#ترمس) نالوا: یرکزم نکلایو ؛شمع و زوج
 كن (اسینیمام) هن یراراوح هلی یرهش .هنیط:سق
  تابزاح كنامور : «یدیا شاریو هسنیرب ندنرلنوروت

 تشوکج یی هننن هدادیمون .هدنساننا.ی
 ماز انار را نااننیفلاخح :یرباره ؛بودا لکشت
 .(لاسپع+) "نیا. مازا فرط كنالبس تیابنو ؛شقا
 (ابوت) لغوا كیو_؛شلتا طبتنص یایدیمون نونتب
  دالبلالبق تیاببت«هلکع ا.مازعلا یفرظ كسوبپموپ
 بنولوا بیواحتم اک ندبف رط سصیق هدنخ رات 17

 شخلوا,بصن,نایننفرط رلیلامور تقو, زآ رب ایدیمون
 هرلرادمکحج نییب نالوا.شعا تابتبانمدقع .هلرلیلامو رو
 ابو یا غوا تن (ابوم) یر رنو ثر هل ریو

NEE < 

 | ةر کل ندانتماوکح ی رو ئ "كتاذ یا

 ۱ وه كنامور نوب ات یم ون هد نخ راز

 ال ریدنشا رپ :هلقتمح سنوت یسقربش مضو ؛شمک
 چاینا روام لا هد یس میسقو (اقب رفا)

 . (هایراوچ- ایناتیروام) .«نوجنا قیرفت" نداصقا برغم
 ۰ ترغمو ۶ قیغلوا دری ) یساسناتمروام هلرصبق » عن

 gi هحط نب (هناترجنت :ایناتروام) حد ییصقا

 میا شلتا ته تابار هضم ما ےل یس « فر
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 و جا

 یلامور قوسچ رب هدر شعب ید ك رلفارط
 هوس كر هديا نطوتو ناکسا رلرحایم لتا وور

 | امورو ؛یدرلشعا سسات للهبصق.رومهو رارپش |
 | زانا اسو یرللوب وص.«نللوب .مظتنم ید یموکح
 دیضعب لاپ واک ید بشم ریتکهدواملف قار

 قلنایتسرخ هدیدالیم نرق"یمربات .دردذوح وم مویلا

 ییداو ندراربزب «بولوا لخاد ةلب رفرطوا كناقلوقا
 نکااسهداروا ر۰ دەبا شغل وا زا كم زانتیا لووعق

 هانبدو یسلاها راهبصقو ربش راسو رلیلامور نالوا

 عازن ةد م قوت زا ت راتاو  ؟نشلوا ناف

 فرع و ىد شلیا دل وت-ی لف ال ن عاو

 هدتتعبات تی ینا لب تم بک زرق هه" عین

 نالو نل او هدنخ را ۹ دندالبم ر كص نادقدلاق

 تیلغلوا رکتد ن دن اس هعولعم تم رک لاق )

 (لادناو ) نداینایشا هاب دصقم : كعنا لالقتسا "لایصصتا

 یرادتحح كرل او شا توقا هدادها یعزل

 بو هاب رفآ هارکتسع ه» هما (یییسلع)
 عنم :یرلبهذم .هلرلربرب نايل واد :نونع"ندزلیلامور
 ید رلنایتسرخ ضعب نانلو هديت تحع قزهنلوا
 رغم نوتب هدنفرظ تقوزآ «هلکا.قاصتا هرلپ وب

 سان ویو ؛شعیایقا و حاو مرده یول راوی عما طب
 شلوا روج !هتمواقم"تیابن کولو مان هنکیادنیا
 هدنس هبصق (هنون یی )هل ومه یا>۱ یی را

 ؛ردسشلوا روبج هيلن یرکص ندقدلاق”ر وتضخم
 وب اوب ۱6 هلی طبس نیہا ین ی بقعه یا زشت
 ملی شرق نک جسد هلو رک لاوق
 امورو: .« طب "ی راهطا :رانیلابو اید راشوتابیلحس

 هرطص ندنسیدنک . یدیشقا ثرافو بنا یخد
 تمولحب قیردلیهو دنوماسارت ؛دنوفاتنوغ (قیرنوه "

 لدهنخگزات ۳۳ یلود-للادناو هدافب رفا./بتوروش

 ةبتنامز قن وديه ییکبم,ندقدللف اشنا 27 2 1
 راوہظ دابف رب نلجاد بودا, نامصعایرب !ندنسایها

 مور هینبطنطسق نانل و. هدنداصت را ,تلبمرف «اهلکعا

 ۱,۵ ۰۰ یرازتب نینشامما (ساوبانتسون)یووطا بها
 لرللادناو. هلسیتیبلاغ كني و ؟نشمزدنوک هل وکتسع

 اربع. مور یبلاع برخم از هلی وا ماتخ هنتموکح

 یموطح هدیرغم نرامور .ردشگک هنیلا كنغلروط

۱۷۹۹ 

 دربارحهجدم:یتیدنلوب هدنسسهرادا تح هژرایلاموو |
 | چا ,یحنو» هدنرللحب بورق هلحاوتسو «هاثیلحاوس

 ی

 ور يا

 رار رب هدازآ و «هدهسیا شمروس ردق یصع قرب
 نلیردنوک ندهینیطتطسق «بودا نایصع اندام

 تاعزانم ور هل غم ر دضاب :یرانایصع و هد زج لیلاو

 هل رابکربو ضا ییلاتهاو :هدقعشا غوا هللا هیبهذم
 .رلیدبا دما

 نيسم :ازع تقایعتم ی روپظ (كنهیمالسا ,راوا

 ترضج «بودیا  دابنحا نانع عاج را :یرعوط هب رغم
 هب رغم صاع نور هدننامز دن ( هنحر) باطخا نر رع
 ل (اهضر,) ناف تزطح وا «شقیا قوس, هزمنارپ

 هرس زب هلیسهدناموق لدعس نی هلادبع خد هبننامز
 سزتسد هاحوتق یدح راز وب هد هبسنا شوا قوس

 قوس هدننامز كنايغس نا .نی هبواعم یک یراقدم هلوا

 ردق هریادرح یتاحونف د. (ځدخ ن هنواعم) نانلوا

 ۵۰ كنه وس ا ترخه تیا «.یدینشمهدنا عیسوت

 هنناحوتف برغم هدننامز كنهواعم ن دزو هدنخراب

 سابارط ,یرلترشح ( عفان نب هبقج )نالوا رومأم
 ندکدتیا.سدسأت یناوریق لب 2 یرلتهج سن وتو
 یسالط | طح رک .بولوا لبخاد هرنارزج «ه ركض

 اراطقا نوتب كد هنبارلف ر طا جا هنرییک یارصعو هنلخاس
 . ردشل وا قفوم ی هب هیفرلسا كلاعب یه زیارت

 یرلرب رب ایر هدزیسا ( هلیصت) ندر رب یاسور ًاقاعتم

 i ) هنهاک) هزکص ندنسیدنک «قزهرب دنالقایآ

 هن مادا ینای ل طع. نیداق رر دلما (هیناد) فو زعم

 ناوم ن ؛تاللبادبع ادن زا 1٩ «هبهسیا شهشیلاچ

 لتف نب ( هلیصق ) نیسم رک اسع نلیردنوک ندنفرط
 ناتسح ید _هدسنخرا۷ 1 یک یراقدلوا شعلا

 قرر رکع س الی شی قواد تر یا

 تقووا :ردشفوا مث ندیکی «برغم .قرهشلوا
 . قمح هنیطنسق یتعع یسقش مق ریا رج مالسالانب
 عتق هابولوا یراعتم هلیمان (هیقیرفا) ربارب هلسن وت
 كناسلتو (طسوا»بوغم) ردق هناسلت ؛هسسیا یتتنیرغ

 ندا لیکشن یتلود
 .یدرونلوا هع هلیمان" (یصقا برغم) ید :هطخ
 یایفارغج كج هدا هطاحا یوبادوخ ییدعش لیسماا
 ید هدمالسا یابفارغح «یک ینیدغ و منا رب هدمدق

 .ردقو خیار , هلو

 ندد م ويلا بول وا .هدنسهوا

 . رایلاو قو ر هن رغم هدنسامز هوما تلود

 ؛شءلوا هرادا ندنف رطرلن و درا رح ؛پولبر ردنوک

 كنلئابق ربرپ عبو هلحراوخ ندیا روپظ هداننا و و
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 هایسسان كن هبسابع تلود .یدیشلشاضوا هلب رانایصع
 ؛هشرزوا لکشت كنهوما تلود کیا رب هدانناپسا

 | هلرلیلاو رهدا رویظ رلقلقشی راق قوچ رب هدرغم
 هدلح ینیدنلو یریرههلسب لرارومام كچوک اهد
 كيسکا رله راح هنرلس و ؛یدیشمالشاب هلالقتسانالعا

 له من زا ٰكحو حره و .یدزالوا

 تلود كجوک جوا رونلو هدنساعدا لالقتسا ابو

 مشر یو رلیسبردا «باغا یب هک.یدیشعا روبظ
 یسیجترب كراتوب .ردیراتلود
 هدطسوا برغم ید یسعنچوا هداصتا برغم

 یسک هد4بش رفقا

 مکح

 یرجه"نرق یعبا ریارج هلبحو و .یدروروس
 مسقنم هد تلود جوا و ارابتعا ندنرخاوا

 هنیرارلهدام «مسرو رایسب ردا بلغا»] .یدروبلو

BAندنکپدمهروس تقو قوچ یلودرتسر ی  

 هلا بلغا ی كدهنسادتا یره نرق یمدرد را رح

 و شو ےسقنم 0 را نودا

 یرلیسردا هلا بلغا ی «بودنا زوېظ رلیمطاق

 تنوطح هس ه۲ هدیرغم یرابدنکو ؛شعا لعحصم

 یتیذلوا قاب یرلتنطاس هدرصم ۰ رکص ندد درو

 (یر زر ی) هدربار < 3 و ر «هدلاح

 : ردشلنا لکشت یل
 یسلاو كنهبیمطاق دولم ادشا قلود یر ز ی

 مرا ۳۹۰ ندنفرط یربز نب فسوت نالوا هدنبکح

 قرش كن هنیطنسق ؛بودیا سسات هدنس رجه
 دانا ےک ای ریش (زشاع)نالوا»"شلو هد تنتهس

 ىتاي ( هلأ ندلرغم ) ندهبْطاف كولم .یدیشعا

 روکذم یتکلیلاو هیقرفا « هدنکیدتیا لقن هرصم
 ولم تاذ و ؛بوقارب ه( نکلب) لغوا كفسو

 هدهرادا سا «هدلاح ینیدنوقوا هبظخ هتمان هیمطاق

 با كلاع عیسوت ًاضردت ؛بواوا لقتسم نوتبسب

 رارحو طب ید یبرغم ندهبومآ تلود یهدسلدنا

 ی هدنخرات +4۰ .یدیا شلبا سیسأت یربش
 هتمان رلیمطاف (سیداب نی رغم ) نانلوب هدنتخن یریز
 هبطخ هتمات رلیوما یءدسلدنا «كترهدیا عفر ییابطخ

 رشت یبیکلام بهذم هللا عنم یلیعیشو شعوقوا
 ۵۳ یلود یربیز ی هلبحو و .یدشدیا منو

 ندکدتیا هرادا یرلتیح رارحو هی رفا لدهن رات

 هسیرغ كلام رثاس اربا ؛بولوا ضرقنم ءهرکص
 یملح كنتلود نیطبارم ندیا روہظ یکی ربارب هل

VAY 

 مکح یرلتلود صفح ی د هدسنو هيس هيرش

 رله راح قوچ ر هدن رس و «شمالشاب هکمروس |

 راچود ههیلخاد تانتشتو لئاوغ غاطرب «هدهسیدیا "

 هلا نایز یو ؛شمک هنطبضدب كنبراتلود زیونحو | ۰ ۰
Brهدن رلخ راد  

۱ 

 ( ار ج
 ید مح كنود نیظنارع :ردعنک هنخآ
 ندا روبظ هدروکذم حشرات «بودا ماود دهن رات

 یریارج ربارب هللا هبربرب كلاع راس یلود نردحوم
 .ردشمروس مکح كدهنخ رات ۰۰۷و شما طبض یخد

 ؛بودارومظتلود جواهدب رغم هدنطا رقناكن دح وم

 كرار یعب هدطسوا برغم «ن رضی هداصقاب رغم

 ا ی هددیقبرفا «نایز ی هدم برع

 نره یو یی رکس نایز یب .یدیا شلو عوقو
 ۱ ؛بودنا ماود لده رخا وا یر نرف گر مقط

 قاب يلود صفح ی هدننژاوا یرحه نرق ی زوقط

 زیکترفو كرللویناپسا یرثکا كلحاوس بولوا

 رب رب لابق راس هلیسهبقابتم تابعش یرراتلود نیر ېن
 رویظ هریغص تموکح اط رب ترابع ندنس اسو ر

 .یدنشلوا حرم یی ترین تللاع كرهدیا

 «صفحو نایز «نیرم «نیدحوم «نیطبارح «یریز»]
 | هل روس تعحارم ید هنب رلهدام

 یالاب جوا كنهيافع هباع تلودو هدنامز وب هتشدا

 هک, یدبآ هدنرود ناخ میان ناطاس زوای نالوا یلابقا
 هلا اغ ود؛نیدلاریخ سورابراب یردارب هلا جوروا باب
 « هد رص یرلقدلواهدکع | تشهد هلانهزرل یزمکد 4

 یرلهلکسا ریارجو یلصحو هام بقاعتم یربرب
 كکب جوروا هدهرصوا كرهدنا طبض قاتلت هدعب

 رج ۲ ندا قشر تخادلاربح هلی دابشاعوفو
 . كنبرلتکلع قافنالاب یماسور ریارح موع ؛هنیرزوا
 تد ندلارخو ؛فیلکت هبلاراشم "یزاغ راما
 هقیلخ كرهددا لوبق یاونع و هنمان نایناغک هاشدأب

 رباررح هلبحو ا قوا هبطخ هان مالغا
 ناطلس قولاق :بولوا لحاد هنسهراد هناغع كلاع

 نابرع یاسؤر شعب ندیا نایصع هدنرود.ناخ نایلس
 ؟یراتود زنوتحو اناپسا نشا موج ارص هلا

ehرادقمو.لیکتیو عقد ندنفرط اشا نیدلاریخ . 

 یرلتاچوا برغم كر هل ردن وک یرکسع یرچکب یناک
 ادا O ل ید اوا را رح هدننایم

 اإ نیدلارپخ ندنویرح ریهاشم ندنلود فرط



 1 و ج

 لاو یک ادشاپ نانس روپشمو شاپ نسخ - لغواو

 1 ی فر ناود دنع (بوتلزا لا
 هلا وتد رلیلاو ؛دلکعا رادتقاو دوش تسک یساشور"

 مکح كناود هلنامز رووا ؛شلوا روبخ ههزاشتنا

 (ییاط ) هدنراتیب یزافآ ئر چکی «هچدترآ یدوفنو
 "هرادا تنکلعدنرهدا"باذعلا نشر رب هیات

 ندیلاع بانو شلاق هدنلا.هنزاناط و یمهعقیقح

 هدنتفص لیکو ندنفرط تل وذ ردو رلیلاو نلیردوک

 هینسز رلیلاو هل رباط اذه عم .یدرلشمرلشاب هغغ ون

 هنراپ ر چت کا یدل وار تیک تاق رو :توقانم

 ندررلن و بول وا كرس ید یرلتکز ح هدنپباع اط
 ثیابن :یدیا ردان كی یولتدیا تافو هلبا عیب, توم
 شواچ یلع نانلو ییاط هدا ناخ دجا ناطلس وود

 - واو ؛ شلل لوف یاری و هیتر لعاشم
 توت هل ل اش كتكلع رایاط , ندتقو

 یرلاخا یرهکب ندا تن یناود هدشافو تیوب

 هدنایا ت تا وب و ؛یدزرتردبا تاختا ییرکید هد رانی

 ییاط ناتلوا باخا .یدرولو عوقو ر هلاقم ابرثکا

 ضع ‹ڭرەردنوك ص وصخ رومأم رب , هداعسرد

 را وب ندداغفسرد "دلناقفو خار کیا اشا تعاظا

 لاسرا تعلخو یسهلئر تارزو هنسیدنک هلط وصخ

 دالوا :یدرونلوآ بلعت ندیلیا مورو لوطا ااو هلخا
 رب کید ید -ینهشاط "لغوا :لوق ,نالوا ندکازا
 ندننام:ز اشاب نیدلاومخ .یدروبدالیکشت رکسع فنص

 هلرانایتسررخ هدتبحوا يرب ندېښاعوقو بارا
 ماود ترفانمو تموصح رب لوي هدنسهرآ رانا سم

 هاب اعقد ې ران ایتس رح اوروا او رز را بود

 رلاوق مخاط ربو «یرلقدلوا طلسم" ةنلحاوس ریاررح

 یرقدمروط یرک لدا 7 ار ی رلناصر وق
 ایناپسا هریک ناصروق ید ینو رح رارح ؛یک ۱

 مانع دحا «قر4تش هانی I ااغ هسنارفو

 تسبرت یشافس نایتسرح دزد قاو یعآ
 رحم :یدرلتشعا داتا هغتظو یم همر درک

 یرهخالوط هدرکد قا هتیراتاصروف تار هدلاخ
 ییاطو «ندنرکدمکز او ندا دننزک لاضتا-هیافس

VF 

 ۱ كلبلاو هل او نع ترازو ‹هلتعحا م هب یلاع پاب

Aیهدهرصواتلود؛ هدنکیدتباماحرتسا ییحوآ  

 | ندندالوا-رایدرصکب «یهداروا: رلي رچک ي ئز ۇت ؤا

 ۱ ندایابسا كل راد اسمو ندننابراح بیلص ,لها : کلیو

 ییدنل وا عقرو عمه هدد ع لو تص قانات زوق

 از ج

 هلیسهدنکآ تاشو یاوا كنيلاع باب رلتاذ ناتلو
 «ندنررلکدمهدیآ ابو «ندنیلکدعا عنم یتلناصروق ریارب

 هللاعفد لود اوروآ راسو هشتارف نالوط ندنو
NTE ELS Sayجرات  

 دار ار لا هتیلک هوق یلود هتسارق هدنسیدالبم

 نییاطو طب یی ریش را رح# بودنا موج هنبزژوا
 الیئتنا یتسهطخ را رخ ًاتقوم « هلا خارخنا و" درط

 نلاها بّرع رک و" یک ع راول رک قج ۱ :ردشعا

 ؛ندنرکد شا »تمواقه هند ترک رفارف

 شلو ارحل اهلتاظبرب نوش سالف نوت زف

 قزل بولخف اکو تلاغ هاک یترکشع نستاررقو

 یراهلکساو لحاو شعب قص ۲ هدنفرظ هنس جوا
 هدنتلابا:نارهو هد ۱۸۳۲ ۰.یدب شل, اهدنا طب

 ےراق هرلزمنارف «بودبا جو رج رداقنادبع ندافرش
 مس ددعتم < كرها ,لیکشت نیدهاح هوقارب لکم

 قلود هشنارف «هلکغا ,بولخم, یرازبسنارف ]هډ رل |

 زیفاو ؛شلوا روبج هغعاطا :یریما:رارج.یتسیادنک
 شرهدىا , ذبخا | فایل ا رداشادبع

 و اب یا نیش همدم کت
 مت یعقاوم يرلقدلوا شعا طتبض رازسنارف
  دع «نببن ر لکدتبا ماود هدهعا 9 یر رکسعو

 هلتتسانم و < بولوا . روبح هل اب ها اعم ید رداقلا

 صعب ید هصفد و ریما «یرولیچا هراح. ند یکی
E AON POET O ANE 

 تويم هابط یشرار ةف وق ب راحزلسو ترک
ERا 0  

 نالعا حد شاخ نشد نانل وب

 یرلکدتبا قوس E « كرەدىا قیوشت هرج
 كج هسهدبا جارخا ندرا رخ یرازسنارف هلرکسع

 EE E اقاعتم یدهسرلشع | لاصعتسا یوق

 -دمع بوشلرب هلرازسنارف كرهدبا مهوت ندریما

 روب هیس یجد وت «ندنعیدقار کلا یرداتفزا

 و نالوا عقاو هدنسیدالیم خراب ۱۸۶۷ .ردشلوا

 ریارح هرکص ندید
 ندتششواعم*لفابقا رو بزع هدنو "هد هوا" تا

 هکدنیک نیم اوکح راد كتا رف «هدهس زاشاماق اخ

 ته زا جسور هلا هاف

 ریل حت هدافتسالا ندنس ولع كارل زلنا رف هات

 ؛بویم هقیچ هشاب «هدهسرلشتا ببر مابق رب یلتدش

 یشراق هدسناررف

 هدتنلا كهسنا رف نوت

 .ردیهو ها عسوت

 هنسنارق «قزهلوا نە ھن ناب راحت نالو عوقو |

O 



1 
 ‹ هلا طب یتسبارا كلئابق قوچ رب یتموکح

 هلیعفر كنبرصنع برع ندربارحو هدکعا ماود الاح

 کو «هدهسا هدقمشلاچ هنسل ر دشل سنارف كلم

 عقاو هدلو و ردق ههیدعش ینحهبمهنلوا قفوم
 .ردلدتسم هلبارغ تلق كنيعاسم نالوا

 ندننایالو هيناغع كلاع | لو و ر ازج ۰ ۳" اڪ

 - اسسو وشاط بولوا ۱

 ندهیناقع ریارح مقاو هدنزیکد رلدطا ادعام ندم

 عبا دتیالو و ید یسهرزرح سیربق امدقم رد

 «بولوا طوم هنس هعطقامسا هروکذم را رح ..ی دیا

 هدلاحر /

 رغو ۵ را رح .رو يلو

 0 هدا یییدل وا تایسح لحخاد یرلذالوا نوه

 بولوا هدنلحاس كنغاعس اشتنم هقشب ندرهطا و

 نرم هدنکوا یسهبلحاوس كنیلوطات آ

 كحوک تناغ «هروکذم

 ځد نورب وب نوزواو راط نانازوا هنجا كزیکد
 هنشالو دیفس رګ را رح هلیمان یساضق ات سم

 هسودر ندرقاس هلاعفد تبالو نکم . ردقمم

 هدلاح ییدعش «قرهشلوا لقن ههرفاس ندسودرو

 ندشالو و ید یعاعس اغ امدقم .ردهدسودر

 .یدبا هبناطلس ةعلق تیالو رک .بولوا دودعم

 ؛قرهبالشاب ندلاعش ؛یرلکوسب كنهروکذم ریارح
 ندرلنو .ردسودرو یوگناتسا «درقاس «یللدم راد

 یرلرکید بولوا اضق یسهطآ یوکناتسا رکلاب
 ید هریغص را رح «یقرهنلوا هرادا هدننروص قاعس

 را رخ .رودبا لیکسشت رلهیحاتو اضق تحلم هرلنو

 هقشب هقشب هدهبنحا هنسلاو هدننامع ناسل هروکذم

 یاسا قرهالشاب ندلاعش «ندنغیدنلوا هیت هل رلیما

 :رونلوا نایب ریز هحورب یرلهیینحاو هبکرت
 Samotlraki دل ر ریس

 Imbros زوما

 1۱,۱ 06 ی

 Ténédos هطآ هجزوب

 ۸15۱۵۱ باب زوب
 Lesbos (MyLilini) یللدم

 Moskonisia هدن و

 DPsara هراصیبا

 Chios زقاس

 Nicaria طو راق

 Phurnês اف رو

 ۳3 زوناپ

 Lipsos وسول

 از ج ۱۷۹

 Leros زورا
 Kalymnos زونهلاق
 Astropalia هیلاپورتسوا
 10 یوکناتسا

 „ Nisiros یی ریجتا
 Symi یبموس

 Tilos ی ایلیا
 Charki تیکر ه

 Rlıodes سودر

 Karpathos هبر رک

 Kasos طو شاق

 هرزوا تبرثڪا یسصارا كنهروک ذم رباررح

 شو ناشفا شنآ 39 ؛بولوا ندهیناکرب *یضارا

 . تیموع .ردشعا لکشت ندنناروف كرلغاط رانب
  یرلغاط تكسکوب كب قجا ؛بولوا یلهضراع هرزوا
 . .بوشلو رج چاق رب هدسودرو یللدم .ردفو

 ۱۲۳ ۶ ر نه هرکد تلولرکید
 1 تابوبح ؛بولوا رادلوصحو تدنم كب یعاربوط

 ر «هنیلدنام نوهل «لاقتروب موزوآ هلا هعونتم
 هدنسهطآ رقاس .ردقوح تك یرلهویم و «نوتیز

  یسهیلها تاناویح .رونلو یخد یرلجاغآ :رفاس هلتیلک
 یللد م(بولوا ترابع ندهراسو ریغیص «نوبق یک

 عون رب لزوک فورعم هلیسا كنهررج هدنسهطا
 ..ردراو رابکرم كچوک ید هدسودرو رلتآ كچوک
 ۱ ؛بولوا قلشاط یرثکا كرل هطآ یهدنفارطا كسودر

 هرلردبا شيعت هلکلیحرگنوس یسیلاها كرلنو
 . مالغاص تیاغو لدتعم هرزوا تیموع یرلاوه
 . ید نیزاب «ریارب هلفلوا مالم كب نیشدق «بولوا
 . .ردفیطل كب «ندنفیدلوا كىچ کای واک زو عام

 ترابع دیک ۲۳۳۰۰۰ ارش تنالو لاا
 ی موج لسم یردق ۰ ندرلن و «بولوا

 . .ندمورو نابتسرخ یروصقو یدوبب یردق
 رقاسو یللدم «یوکناتسا ؛سودر هصلشار راز سم

  .روینلوب هدنرازکم كرلهطا ضعب رتاسوهدنرهررح
 «بولوا ملکتم هلیناسل هکر رانا صو هم ور ران ایتس رخ

 . .راردیا ماکت هجور هیمالسا لاها یهدرقاس نرکناب

  «بولوایللدموسودر«رقاس ی را هبصقو ریش لویب كا
 ۱ لک ف عاود «ردرل هلکسا هاکت را« یلبخ ران و

 هدئرویص مظتنمو نقم یرارواو هتسو صوص
 1 . ید ای ناک لح تہ نل ظعب ,ندراهطآ رکید . رارایغوا

 ۲ روکنم نوجا تالیصفت هدایز] : ردرومم هخدلوا

 ۰۰۰۰ ۱[. هی ویپ تعجارم هنعبا كنیرپپ ندراهطآ
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  ۱۸:ردیقنم ههبحان٩۱ و اضق

3 ِ 

 هیحات اسد قاس
 و ۱

 e سودر زود د

 1 ودر هل رک
 ط وشاق 1

 ی ایلیا ییموس

 سیم
 ط ومالف ۱

 هل هایم ات
 هلیمدارق 4

 هراصسا

 طو راق زقاس

 زونطاب زو را

 ی ریعتا اا

 هر

 1 یللدم هدنام هدنام

 هی وداق
 تهنل وپ یالدم

 رالیپ
 هول وم

 هدنو

 زوردن وه ۱ ل

 ا ۲
 1 ی

 دل ر دوس زوما

 هطا هحزو

 كنيلوطان | هدنامز و یکسا كب دیقس رګ ر

 ناکسا ندنفرط رایناوب ربارب هلیسهیرغ 0
 یءهدنرافا رطاو یوکتاتسا هلا سودر یره لوا
 یللدم «رل (نایرود) ندهیان و ماوقا هریغص ریارح

 نوکسم هلرل (ناینوب) یرارتاسو رل (نایلوثا) یسهطآ
 سا نلیریو هان ندنفرط هیقرش ما تح .یدبا

 7 هارو تسدم .ردد ذوخأم ندنعسا ةلرات و ید
 ؛بودیا ندعو قر قو كن یسسلاها رلهظاآ و

 ندور ردا روبط اھ هک ا
 و ربارب هلیلحاو س كنیلوطانآ راتاربا هرکص
 هلرانان و ییالوط ندنو «بودنا طبض ځد یرازج
 «بوکهنیلا هرلیلامور هدعب :یدرلشعثیریک هه راحت
 ینلروطاربعا قرش هدنماسقنا هییا تلنتلود امور

 هفعص كشنشلروطاربما مورو ؛شمشود هنشهصح

 هرات رویچ هونحو كيدنو « هنیرزوا یملوا راچود

 ن

۳ 
1 

 ا
 تیا تا

 ۱ رز ج ۱۳۹9

 لوا اهد .یدیا نمک هنبلا یرل هبلاوش تیلص لها

 هدهسراشعا ی شعب راسو سودر رابرع
 شح اوا تیاه : .یدرلشمهمهدیا هظفاع تقو قوچ

 هدعب هللا یلو ا ناطلشسو یا ناخ دک ناطلس

 هلا هیناو ریارح هدنرلرود نايس ناطاس ینوناق

 هميم «قرهشلوا ش ررر ید رلهطا و اراز
 .ردشاوا هباغم كالاع

 ایابتوا هل ید مانو ۱
 هو رک ( 06۵۵۷1۵ ) ۱

 ی «بولوا یرب ندنسهسج تاعطق كضرا

 طرح و رازج

 .رونلوا رابتعاو دع

 ید ند_زیما بس .یسهحاسمو دودح «یعقوم

 ندهرق ر هرابکب هعطق و «هرزوا یا

 قوچ رب شلبس دریک طیح رح بویلوا ترابع
 E دیه ندرل هطآ
 هعطق ییا ولو هدنس ونح برع كناشیمآ هلس ونح

 ا د رصو یافت تمصم رع هل
 هب رغ لوط ۱۰۵ ندیقرش لوط ٩۱۳ .ردعقاو

 ردق هونج ضرع ۰5 ندیلامش ضرع ۲۵ و
 ۱۰۰۷۵۸۰٩ وخط هحاسم .رولوا دم

 | . ردهرتم ولیک عبیم

 كو ندنسهعطق اپوروا .بولوا یسجدرد كهسج
 .ردب رک كب ندهریاس تاعطق هجاها رادقم هدهسیا

 هحورب طبح رح ریارج س .یسهیعیبط تایسقت
 هایسنورقم «ایسنالم ؛ایسلام : رریصقنم یم £ رز

 هیلحاوس ینیچدنه كنایسآ ایسلام ندرانوب .ایسفیلوپ
 هدنق تزرع كنانابقواو هدنسهرا یلحاوس

 ترابع ندرلهطا كچوک قوچ ربو كوب جاق رب عقاو
 هنس هعط اب یرنو نویقارفح ضعب .بولوا

 ( ءادوس ریارح ینعی ) ابسنالم .ردراشعا دع طور
 یبونح برع كنایایقوا

 ی

 تاععط# دعا را تعسو انابقو

 بو) وا عقاو مرر_زیمش

 ینرهطآ اییاسانو هنیک یک هایسهعطق ایلارتسوآ
 ییهریغص ریارح قوچ رب عقاو هدنفرط قرش كرلنوو
 ,ارح ینیعی) ایسنورفیم .ردعماچ

 .ردبکم ندرلهطآ قوچ رب عقاو هدنیمف یلاعش برع

 كنابق وا ) هریغس ر

 ندنسیقرش مسق كنایقوا I یعی) ایسنیلو
 رو رول وا دىم ردق هب ونح ندلاعش بول وا ترابع

 ی راهرزرح هدنالز یکی را رب a ه ریعص ریازرح قوچ

 , رودنا دطاحا یرف ٍ
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 -ورفیمو ابسیلو «هرزوا ینیدلشالک [ ندلودحو

 . هددسیا دوحوم راهطآ قوچ كب هدنرلعش ابسن

 . كچوک یسهلچ هغشب ندهدنالز یکی یهدایسنیلو
 د کارا تعسو كنابنابقوا .ردزآ یرلبلاهاو

 زا ةبسن یسلاها هددنو یدهسیا ایسنالم یهطعا

 . .ردهدنربارج اسلام یسیلکمسق كنبلاها عوج «بولوا
 | تعیبط -- .یرابناو لابح «یدعیبط لکش

 ۳۵ یا هرزوآ تیموع طبع رح را رح هضضارا
  عفترمو قلغاط یسینعارا كنمسق رب ,بولوا مسقنم
 اسلام .ردزودو قلا ید یسضارا كنعس رکیدو

 ۱ تتیراغآط رکا « بولوا یلغاط الماک یرلهطآ
 رارح .ردهدنسهرآ هرتم :۰۰۰ هلا ۳۰۰ ۰ یعافترا

 تن ولوا لح لناک رب كا كتضرا هرک هروکذم

 شعوس هجرلکیو ناشفا شتآ هجرازوب هدنراتسوا
 یراهطا هدنالز یی هلبر ارح ایسنالم .ردراو رلناک رب
 هدرلنو .بولوا هددهحرد یعنیا هعضارا عانترا

 | شتا موبلا هلرلغاط ترابع ندرلناکرب شموس یند

 . ایسنورقیم هلا ایسنیلوب .روینلو راناکرب شعب ناشفا
 ندینعارا قدبآ هرزوا تیموع هسیا یسهریغص ریارح

 یرلعافترا ردبا زواجم یبهرتم ۱۰۰ .بولوا ترابع

 - افترا هرتمجواکیا ندرح یاذحیرثکاو «ردردان كب
 . ندهیاچم تارا یغاریوط كراو .رویلوب هدنع

 | هاب تاناویح قاط رب ندنلیبق ناجم بولوا

 . لکشتم ندنرجح كنبرلهثجهبرص تانیوح شب هل
 ۱ تالکشتوب .ردهلع قفتم نویضرالنب یرلقدلوا

 ۱۱۶ شوا لصاع هدیرمشب رود ينعي یکی هبل
 1 لر عیطس ندفرط رب ید یدعش تح «بولوا

 عسوت هکدتیک رهدبا روبظ رلهطآ یی هنیرزوا

 | رحلات هیناجم داوم وبشا .رویلپروک یرلکدتبا
 . كنيرلزعآ ناکرب شعوس ایرثکاو كراهب شعب نالوا
 | لضمرپترا ینعافترا كرلهبو ‹«قرەنوق هنیرزوا
 ا قح .رولوا بحوم یرلدمقبچ هنتسوا كزيکد

 . فصن ابو رلهراد هدنلکش عجبست وچ هریارح
  هدیرانععب «بولوا هدتیعضو كجهدیا لیکشت رلهراد
 ۳ تای راساشا لک ا ی کلر دنا زاوا .یلکش : هقلح
 | .رویرتشوک یتفیدلوا ترابع ندرلناکرب شموس

 . هبنولوا راطو, نوزوا یرثکآ كنهروکذم ریارح
 . هلهحوو رتا زواج یبهرتم شب جوا یکا تانبرلطعب
 . ؛بولوا غاط رب جه نایاش هرکذ هدهریغص رارج

۰ 
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 هد یعسا مد یلابج كنیرره ندهریبک ریارح
 رلقامربا كوب هدرا هطآ هرژوا تبموع .روئلوا شد 3

 ید رایاچ نایاش هرکذ هدنرلکچوک ؛یک ینج هی هلو
  -هریبک ریارح یکهواجو وگنزو هل ابلارتسوآ بویلوا
 .ردروکذم هدننص یرلیصوصخ مسا ید رابلا یهد

 ناب ییغیدلوا قاصص هداعلاقوف یساوه دانشلو

 | یراراکزور مسوم هدرلهطآ و .ردقو تحاح هکعا

 | نامه كضرا رک هژوکذم ربارح قصا «بوشآ

 راراکزور و «ندنراقدنل و قینغاط هدنرزوا ینصن

 . ردلکد هدنروصو زرط رب هدنسهلج كرا رح ید

 یبرع .لاعش ؛یبرغ بونح «قرش لاعش راراکزور وت

 كفرط رره «بولوا یراراکزور قرش بوسنحو ۰

 ون دقت ید کا
 طخ .رسا وروق هدفرط رکید راکزور ناردغاب

 هقرش ندیعو هرغ ندقرش هدرللح بیرق هاوتسا

 كنرلوص زکد .ردراو ید یراراکزور و رسا "

 . ردعبأت ا كراك زور ارثكا 28 یرلبتنقآ

 تبسن هللا یضارا عاغترا ترارح هدرلهتطآ قلغاط

 یساوه كن رب كتسکو «بولوا هدهسکعنم

 هنسهحرد ضرع قرص: ترارح هسیا هدراهطاقا

 هدنح راخاب و هدنراراثک كنهراح ةقطنم «بولوا عبا

 یساوه كرل هد ونح نرو لشرانانلو

 ردق وو نیشدقو لدتعم

 .ردلدتعم

 .راغا ید راق هدنعوم شرق ندا قداصت ةرمعتوم
 ا روا e اقا هفاک

 | قرط 3 یشراق رد ی ناریدغای زو

 ررب كرلهطا و «ندشیدلوا ظوقخ ندزرا6ژور و
 وروق قٍرط رکیدو روئسم هلو راصضشا قرط
  :ردشنمرغو

 رع. ر ارح بس .یلایانو تاو تالودصح ر
 ا هناا ییچدنهو ناتسدنه ینانان رثکا كطيخ

 راطقا .هلسهطساو شتقاو راکزور»یرام «بولوا
 رکا كنابتلام دردن ونظم یفیدلوا لقثنم ندهزوکذم

 ؛بولوا روتسم :هلرانامزوا كشکو بو قیص یرلهطا
 تزردن تک تاناس. هنکدلدبک. یال ول بط ھهق رش

 | بونح یاپنم هلا هدنالز یکی س
 | یتیدلوا انثتسم رلهطا كچوک زا كب نانلو ہدلامشو

 هدهراح دا طبع رح را رح هم وع 3 هدلاح 1

 0 هدهدیالژ قکک .

 تایاومح ریاسو نو وق لتیلک هرل هطآ

 | زر ج ۱۷۹۷
 ی

 هعلشار .رونلو لئوق زا اهدو كرس اهد گل رهدیا

 «یککا جاخآ سوم «یزوح ناتسدنه ییال وصح

 هللا ایسنیلو عو رب
 ندلق و یشدعت رادم كنملاها هدابسئرلم و مسن و رقیه

 یعرز بایوبح .ردرصعم ه4هیعیبط تالوصح

 شعب 5 قفاوت e لقا E یو ل رحاپم

 هدابسلام (هعناک هناناوبح . رد داغدا دک وب

 ؛نویم «نادکرڪ «لیف همک ندننسهعطق ایسآ

 ؛بولوا اه یسالا رب

 رابنو نووق «كنبا «ربغیص « (غناتواغنا روا) نشانست

 هدطبحص رګ ر 11 و اس هدهسبا دوحوم تاباومح

 رک د هدننص ایلارتسوآ بویو یرب چه ندعاوناو

 رانوب هک« رويو هصوصخم تاناویح مناط رب نانلوا
 ےسح نرحاشار تولوا ترابع ندبعوت جاق رب ید

 یلتیلکو نداپراچ عون رب نلنید وروفناق هلرلهسارپ
 . رد رابع ندهسرع تاراومح شعب وات هل ران اصص

 هرزوا ترد ید رنو هدایسنورقیمو ایسنیلو

 كجوک عو رب ناوبح ناناو قوچ كا ؛بولوا

 - رلشدعت رادم هعلشا, كنبلاحا یا هک. رد زوم وط

 یلبوت نوک دولا لکد قوچ یرویط .ردد

 اتش هل رلنالب .ردراو یبیدصوصخ عاونا شعب

 قوچ كب رلقبلاب هدلحاوس .ردزآ ید ینارشح
 نو راست 0 ا

 شعب راسو ایلارتسوآ رابلاپوروآ .ردفلیجقماپ
 - وت وک هیلحا

 ی رلرادفم هک دتکو

 ۵ دی ب
 بم

 ۰ زد رب شعا سا ا

 ر دهدقم رات رآ

 را رج بس .یربهذمو ناسلو تسنح «یسلاها

 ها داش را ندلودح ی هدب راق و :یسلاها طبح رک

 لر بول وا هدی رادقم ۱۳/۲ «هرژوا

 فا ایاوروا الو ها یو تم
 هتسنح 1 ہےاشار هرلصا لاها ( هدلاخ یتیدنل وا

 هک «رادنتلح ییالم فاو ندساح ج واو . رریسقنم

 لوغم « بول وا ند:سهر ر رح همش دقارلم لصانع

 اسلام 3 هدلا یغیدلوا بوسام دنقع

 ری bi هرلغاط یهبلصا ل اهآ «بولسا

 هنن را "رح

 یه رقم كجا كنهروک ذم ر ارح هلا راسحا

 هلینهچ .یرات راهم یهدکلیجمک و »+ شک هنیهح
 یلیحاس كناشرفآ او هان و رقیم و اشیا و



 ۱ رز ج

 .ردرلشلیاب ردق هنسهرب.رح راقسغادم ی هدنش راق

 ندرلنو یسیلک مشق كنسيلاها طیح رحم ریازرح
 ۳ تعحارم هن رلهدام « ایسلام »و « ینالم 7 . رد رابع

 یشحو ےن هدنرلفررط جا كنيرلطعب ندنریارح ایسلام

 ایسنیلوبو ابسنورقیم هلبا ماوقا ضعب نای شب هدنلاح
 جدك ران و هک« رلردب وسنم هتتسنح رب رکید یسلاها

 شک ا لاقنا مرلازوا ندا رتهس ناتیدنهو ناک
 اسا ندرایالم رلنو «هدهسیاونظم یرلقدل وا

 یرلکنر « بولوا مسقنم ههددعتم ماوقا رلنو
 ردق هیئوتیز و قارتعراص و هرسا ویوق ندای
 یرلایس هرزوا تیموع ؛هدهسیا هدرلتروص فلتح

 ماوقا . ردباشم كب هیساقفاق قرعو نوکزود
 طالتخاو جازتما هلرایلابسنالم و راییالم هروک ذم
 .رارونلو هدنلا- زلم هدنرتک | رلهطا « كرهدیا

 (وتب رغن) ندیکسا هسیا یسلاها كنب رارح ایست رم

 او هايس نلت وب «یرهلوا دی هلراسا یک (ویپو)
 قوچ ندنرایجز اقیرفآ :هدرلهسیا هدنکن رموروق
 هجا ؛یرلن وربو نوزوا یرلچاص  بولوا یلقرف
 ردهدنلکش انا اضعبو كسکو «ربارب هلفلوا

 ایسنالم رکو ابشنورقیمو ایسنیلو رک
 | كرشب عون هدرلفرط مر و هدنیشحو لاح یسیلاها
 كرابلاپوروآ .بولوا هدنلاح کلوا هنس كيبزو جاقرپ
 . یدیغو یراربخ الصا ندنداعم لوا ندنل وخد

 لومعم ندشاط .بواسشاب هدرا رود م ویلا عل

 | دوخای هللا یردو ؛یدیاراو یرلحالس راسو یرلهطلاب

 «بولتروا هللا هک عو رب لو ندنغوبق ج ماغآ

 ناتننا یرثک | .رلیدیا رحب ید ندنلاعا تاجوسنم

 ینرلیدنک یدورو هل لیلا وروآ .یدرلرب ید فا

 نوئسب سکعلاب ؛هدرب كحهدیا لاخدا هتسدم راد

 تا هی ر کد رنک رار ثرابلابوروا و ؛شعاشبح

 هننرایدنک هسلصن ره هلا هيج رفا للعو هبرات ٌهتسا
 یرارادقم هنوک ندنوک یضرح هترلس نالوا طلسم

 نروک یراریو» لوا لا یکقوق نادوبق « قرهتلازآ

 هنر هطآ شعب یرلکدتبا نیمخ هحربلکی زو كرلحایس
 .ردشغا لزلت هنیرادقم كيب جاق رب یدعش یسیلاها

 “لاها هدرلهطا كوب ضعب یک هدنالز ییو ایناعمات

oندنرنالوا دوحوم  
 ناتستورپ ًاعسرو ًاعسا هل رابخا *ترلرتویسدم یرلضعب

۱۷۳۹۸ 
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 ی ,رادادحا هنب هدتفیقح « هدهسراشاوا كيلوتق ابو

  هئاوما حاوراو هریرپو نح «بولوا نیدتم هلند

  .ردراو یرلینآ و عسر بیرع مقاطربو ؟ رارددقتعم

  نیدتم هلمالسا نيدو یندم هخدلوا هسیا رلیالم

  رابلاپوروآ ید ییهیلصا "یلاها یهدایسلام «بولوا

 . هتیدم *رباد یتغوچ سکعلاب كرهبا شیحوت یک
 چا لوبق یالسا ید هنرلیدنکو «شعا لاخدا

 ۲ 2 رکو یرایدنک هلرلیالم لوک هیلع ءان .ردرلشم
 . هیلصا “لاها نانلو هدنلخاد یذوف "راد هرانو

 . ًاتثسم ندضارقنا لاح یهدطبعرح ریارح رکید
 ۱ تارکسم هدسهان هدجم تعیرش راتو «بولوا

 ۱ یکیسلاها رار راسو ؛رارودبا قوت ندنلامعتسا
 هارایلاب و روآ (ندنرلقدلوا سنالابم هدنص وصخ سومان

 اس یخد ندهیجرفا للع ثریا جازتماو طالتخا

 . ندنوکیسیلاها ایسلامو رلییالم هیلع "ءانب .راروینلو
 _ یتیدلشالک | ندلودح یهدبراقو و ؛ردهدفلاغوج هنوک
 .یسیلک مق كنسهیموعت “لاها طبح رح ریارح یک

 هایسلام مالسا نيد ردق هره . ردنرابع ندرلنو

 . هایسنورقیمو ایسنیلوو ایسنالم بولوا صوصخ
 ۲ هرزوا تیموع , هدهسیا یک شماغا لوخد نامه
  مسق « هسروئلوا باسح ا طیخحت رضم ربادرح

 | .رولیروک یرلقدلوا نام سم كنسرلک
 ۳ ۱ ندهیمالسا هیدا هتسلا اسلا الم

 ۱ . اسنورقیم . ردرشتنم یلیخ هدطبحم رګ راح

 EAS یسهلج هدهسبا ددعتم یرلناسل ایسایلو و

 یمهلج نامه «قرەناوب تسانمو تیباشم رب كوي
 هروک ذم ربا رح یدوب هک ردح ینابعش كناسل رب

 . بحوم  هسرولقا هندعب ب درلهفاسم یا وا

 همز رب هجرا یرلناسل ایسنالم .ردلاح رب تربح
 ۳ هحرد كتيلاها یخد رناساو ؛هددس رو دنا لک

 چات رب یغوج ؛بولوا تسانتم هلشدمو دادعتسا

 ٤ .ردنرابع نپهلک زو

 3 درد .كناتسن ورقیم .هلباایسنیل و و ایسنالم
 . -رحاهم ابوروآ یسیلکممق كنسلاها نلیرتسوک هدنص
 ۱ ۰ دزآ كن :رلبارب لصا «بولوا تزابع" ندنرا
 ۱ 6 ةتنولوا هدرادقم.زا كم ریلاپوروآ  هسیا هدایننلام
 3 3 لیخ هدایسلام .ردهدنرلزالسم ییالم تب 1

 ٠ .روینل و , ید



 از ج
 ییا رب س. هلقتسم ریارحو یاکلتسم اپوروآ

 هدن ر ارح ریبک طبح رح یرانلود ایوروآ یرب ندرصع ۱
 ییغوچ كنهروک ذم رنارح كرهدبا ادیب تاک السا

 مسق كناینایقوا هدنوک نوک وب : ردرلششاآ فاز

 هدهحرد یعکیا « بولوا هدنلا ك٥ رتلکذا ی

 زیکترو و ایالآ .هسنارف . ایناپسا هدعبو 4

 ایلارتسوآ یناکلتسم هرتلکنا .ردیناکلتسم كنيرلتلود
 انسان عقاو هدنفمشو بونح كنو ملک

 قرش كنهنیک یی و ندنسهریبک ریارح هدنالز یکیو

 درول؛ماناجو ندنسهعت# ریارح یف هلیعمت ییونج
 «ندلام «قروراتسا « هموتور ؛قلوفرو «هووه
 كنهنیک یکی و ندنسهقرفتم "هریغص ریارح غنیناف

 ( ووم )و (هدایسیول) عقاو هدنتهح قرش بونح
 یا تندرو هر رح وگنرو هلسهععج ریادرح

 هدنلا كنهرتلکنا ۰ ردنرابع ند قرش لامش

 ضرقنم نام یسهیلصا لاها ككرارب عساوو نانلو

 زباکنا « بولوا هدتقلو .ضارقنا هنوک ندنوکو
 .ردهدقغ وا ناکسا هل را رحاهم

 مسق كن هنیکیی هل ربا رح ایسلام قاکلتسم كکنلق

 نالوا عبا هایناپسا کلا بولوارصع هنس رع

 نلف
 هزیکتروو یسلاعش ˆ ےسق كنوئنرو هلریارح تو
 باس رک عبا

 ریارج ایسلام نوتب . هدلاح ییدنلوا انثتسا
 .رددودعم ندتناکلعسم یلود كنلف یسهریغص و هریک

 نالوا هدننتع یرافرست یدنک رانا یک

 «هدلا-یرلقدل وا شمربدشل ملک ا نوسب یریاءرح

 یرابتعا و یعسر هدنراتاک سم یهدایسلام رلیلکتلف

 هلغا ۲ هنبراراصحنا دب یتراجت کلا و هلیتعوبتم رب
 رب لرب یرثکا كنةروك ذم ریارخ تكرهدیا افتک 1

 وینلوب هدنسهرادا تحت كنهیمالسا تاموکح مخاط

 یسدقرش مش

 نرد بولوا قوچ یسیاها كنهروک دم ریارح تاد
 - دنلّو ندع هلا هیفالسا تندم و نیادتم هام الا

 - داب هدهدنالز یو هدابلارتسوآ دنرازماکنا «ندنرلق

 ندنو ككتلق . رارویمهاب هدایسلام رایبلکنلق "یراق
 اهدقوح یذ ولو مکح "راد هدریبک :طبح رک لوا

 یتاکلتسم رثکا «هدناح ینیدلوا شو حساو

 | نالوا دوحومو « شلوا طب ندنف رط رازبلکنا

 رلبقح ییدتاکنبم
 .ردشع وط زون

۳ 

 هصا رقنا «بولۇا تقوم ید ی

 | رج ۱۷۹۹

 را-رح لوا كلا هدریک طبح رڪ قلود اساسا

 و ۵ دلاح یعیدلوا شب شا هل راتسا و فشک

 * ریازج نیپیلیف نکلای نامه یناکلقسم
 (هنابرام) مو هدنتهح قرش رلنو «بولوا ترابع

 قلود اينالا یرب ندهنس هنیربارج (هنیلوراق)و
 ردهدکع | قاقحتسا یاعدا

 : یلاکلتسم کهدطیح رح رب راهرح كنهسنارف
 عقاو هدنسهرا یسهعت ریارح یصف هللا ایلارتسوآ

CC U IESتانیصف «ندنسهعقح را :رح  

 ندنرلهطا (هنوتوق) هللا (اووا) عقاو هدنتهح قرش

 «یآ ووت یتومآو «« تکرش » اک هدهبقرش تهحو
 ندنسهطآ (هوراغنام) هلبیسهعقج رباهرح هزاکزام

 هکدتیک بولوا یی یتاکلتسم كنهسنارف .ردرابع
 رد هدکا حسو

 هدریبک طبع رح هدرلنامز وص و یلود ابالآ

 هر رح E ‹ بوشدقلاق هکعدا ناکلتسم

 قرش كلوو ی تب 1

 « یرلهطا هناسرت » نالوا عقاو هدننهح یلاعش ق

 «هیناترب کی نالآ یتمان «یسهعتجم ربا زج قراعسب » هلن

 لوو «لیونکو «ةرووناه ییا «هدنال زا یی
 یس هع ربا رح لاشرام و ییهریغص ربادرح ر اسو لار 1

 هدنتهح برع كرا رحو ندفرطرب و ؛ردشعا هدلا

 ندفرطرب «ریارب هلغعازوالا ,هتناکلعس انابسا نالوا

 هدقعشیاچ هناکلقسم عیسوت یرغوطهیبونحقرش خد
 ۰« رد

 روی نج یرکذ هسیا یتاکلټسم هنزیکتروب
 رب کهدنراوج كنو هایسبترش فصن كنسهریرح
 .ردنرابع ندهطا كجوک ییا

 طرح a روهج هع كلاع یہ داق مآ

 ریا رج(یکیبنام) هک «ردراویرلهطآ كچ وک عبهدرییک
 «رکلاو ا قرقتم هدنلاعش كنس هیج

 دیالسا هلدیم دیالووه وولاوس «غتراماس ؛ساعسب رق

 (نالحام)عقاو هدیلاعشبرع یاهنتم .ردنرابع ندهریاسو
 .رد هدنلا كنان واج هسا یا رح

 ندیرغخد یراهمیاشا
 هوارات « اپیاچ « هدیربه یی « نومولاس : قرەنالشاب

 «والکوت ,سکینف « هنوغال «(تربلیح هلرکید مان و)
 ای هم اخ چودا و ییا یرک روا
 نانلوهدلاحرب قینغاط هدنسیرب هدنسهتوا كطبح رص
 هلرلنو . ردنرابع ندهد رفنم *هربغص ریارح قاطرب

 ءا رلناتل ,لقتتنم موبلآ



 از چ

 ۱ یرل رظن .میحطم كهرتلکناو هسنارفو اینا آ یرثکا

 - هنلوا قالا هننالعسم هل رلما ود وب نوکر ؛ب وا وا
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  -هلنید تموکح هدلاج ییدعش .ردقو هبش هدنرلقح
 خودناس یانلوم هدننلآ هيلع راو( تابه رب خن هل
 یب ی ج (یاواحا) نالوا ,یوبن لا كنب هع ریا رح
 «هدغل و ضار قیا هیلصا لاها کا هداروا«هدهسيا

 ,ردهدکعا دیازت رلیلنیج  هلرلیلاقمآ و

 ندنریارح ریبکطبح رحمی. یسهیخیرات لاوحا

  ندنرافشک ندنفزط .ینویرص ابوروآ یضیرات كنیرثکا
  هلرلیلنیچ .لوا اهد ینا-رح ایسلام اعقاو ,.روالقباب

 , كسویلصب « بولوا .مولعم هدندنع نلبرعو رلیلدنه
 ناتسدنه هلبتقوو ؛ ششوا اعا ید هدنسایفارغح

 پو روا «یکینیدلوا شل و یراج هدریارجوب ییندم
 - ایسونو رب برع لوا تقو یلیخ ,ندنفشک كرلپل
 دف ورهالسا ناف كرهدا دشدمآ هراهطا و ینیج

 وب هدهیمالسا بتکو شش | ,لاچ دا جد ین هیمرلسا

 هطوطبنآ كره ربو تالبصف یلمخ هدنقح ریادرح

 و « هدهسسیا شمروک بورک ییغوچ كنرانوب ید
 هدلاح ره «بولوا ممو شوشم زآرب تالیصش

 كلاعرتاس ؛هلبسح یراهفاسم دعب «هروک ذم راح

 خیراوت یرلهبخع رات عیاقو .«قرهلاق یربآ ندهیمالسا
 یدالبم نرق یصتل آ نوا .ردشمام هشی راق 4 هیمالسا

 EE راقب رفا یرلنادوبق زیکتروو اناا هدنلئاوا

 فشک ندیکی یرارح یهدیدنه طيح رح «قرهش

 ندننوب رح ایناپسا «یک یرلکدتبا الیثسا یرثکا و
 «قرهشالوط یییبونج یاقیرمآ خد (نالحام) روم
 ین رلهطآ نمیلفو هنایرام «كلرهدیا قش یرببک طبح رو

 رڪ .یدیشعا ED كطيم رح ریارح, لصا هتشيا

 نوکسم كنف رط ره و نتبو رک كط را هرکس یخ رات
 و كحاس کیا وب >- ندا تانا ییلاعحا یسلدب هلوا

 رهدبک یرعوط. هنرع یرکید و هفرش یر هلهحو

 ندتفووا .. رو الشاب ندنامز یرلوا لصاو هب هطن ر

 | Ek ندنفرط لود اپوروآ ًارابتعا

 0 EE و نا رثا

 نییابقو هنایرام یکدتبا فشک كنالحام ید رللویتابسا

 ا نوا نود :E . یدرشغا .داشیپا ی رازح

 اک ارے جد کل هدیرحاوا یدال نرق

 کناف ندهمک هنس زوتوا یمرکی . یدرلشعا ۱
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".۲ 
 اتباقر هرلبلرکترو هدیدنه طيح رع «هلکعا توق

 1 اجو هدنسهزبرح هبش هقالام ۰ قرهالثاب هکعا

 لا راهطقن میم شعب هدر ارج راسا هلیسهطا

 13 كرهدا"جارخاو درط نوتسب :یرایلزکترو

 هییلقوض ید رازاکناو ؛ راشعا طب ییاییسملام
 فراق .هنشاغود كکملف تقووا «هدهسرلشعلاچ

 ۰ :یدراشمامهریدنوط شیکید «ندنرلغدم هشیقیچ

 A Ak هل اما ی وعساو
 یندرللویناپساو ندبغ رایلکنلف هدعب و رابلزیکترو
 . «بودبا راتحایس یرح ندنلحاوس هقیسکم و ورپ

 مانا ید یلورخ" ارق و زملکنا ارخوم
 طب رت هدهددعنم تاحاس نالو عوقو ( هلکعا

 e راحت نانلوت هدلاح رب قینغاط هدنجا هریک

 یرتکاو ؛شفلوا فشک هدننهقرآ یرل رب رب هدرفنمو

 طب ندنفرط راتاود یرافدل ر بوم تنتراغشاک |

 ا و دمکد "تحاص هلاغفد ځد یرلضعت « قرهنلوا

 یک هل دیدحت كنلف قرفلوا نالیبق و . ردرلشم

 قلیان ؛هرزوا نی دلشالک [ یخد ندن رلعما ؛هدنالز

 : روينلوت هدنلا هر ازبلکنا م وملا «نکیا هدننانغشک

 ندیا فتک ر وارح بودا تخاش هدرببک طرح رد

 سرون "(فنادنم لویایسا : ىرلار وغم نا كنور

 ۰ زورالو لیونکو زنا رف ناسا یلکنلف ؛سوریکو

 ۰ . ردیرلراسو سوزو قوق نادوبق زملکنا

 ۱ یامث دمجم رحم رازح

 اد دنلخاد-ینهرناد لاش نطق هدنلاعش كناقبمآ

 یاتشمآ « بولوا راهطآ كچوک و ةو قاط رب
 وار سا راس هلرلزاعو زاط شب ندیلاعش

 "(نفای) نالو هدنبغ كنسهعطق هدنالتورغ اقربش
 ومص ویلا تاقیلاسمش دغم رفع (برغو "دیزیک د
 یاش ضرع ۷۸ هللا ۰۸ . بولوا 0 مش

BALAY۱ هاو ها را نه  

 . هیرفروک نفاب یو زج (یناب) نالوا یرلیبرع ها
 ۽ هدنطسو نامه كن هفاسم_ یکهدنسه زآ یزاغی كىر

 يروم یعاد.نامه .یسهلجی نرلهطآ ون .روینلوت
 خب یا جوا هدهنس بول وا روتسم..هلرازوو راراق

 آوا نیشدقو زودنوک هدنروص یک ام, هد وم زاب

۲ 3 tl 
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 ادا شنّوک هدنلولح راہب مسوم و همك ال

 هکدنیک یا"جوا بودیا رادید ضرع هقیقد جاق رب
 هاحوو رادصک یو هدراپ هلوصو ؛هدقمازوا راق

 یدمرسرابرب ؛ردا ماود هدکم ویب اج ردت «تبوبالشإ

 «بولیزوچ ام رازو .هدنرخاوا كنعشومزاب نالوا
 شعب كول هطآ

 ندنسیردیسیآزیک د رویکسا شعب شد هدر نرو
 ابو كغارپوط دوخاب و «قرهروق یت رلهکرچ لوم

 لوغشم هلغمالوآ قبلاب «قرهای ی رلهبلق هدنجا كزوب
3 

 | ندیدالیم نرق یخشب نوا یراتلود اپوروآ .راررلوآ
 رب هرزوا كقیک هلایسآ ندنسمهرآ كراهطا و اراتعا

 و ؛بودبا لاغتسشا هلیسیرصو فشک یرح قیرط
 | كرازون رلنادویفرهام قوجربو رک قوجرب مدروغوا
 زملکنا لوا لا . ردرلشلوا وح « قرهلاق هدنجا

 كربارجوب هدنخ رات ۱۸۱۹/یراپ مایلیو)ندنړلنادوپق
 .ردشلوا قفوم هکنا فشک ی رکا «بوربک هنیجا
 ربا-رج(رولققام !ندنن و رحم هسنارف هد ۱۸ ۵ ۰ هدعب

 فشک قدرط نالیارا تكرهک ندنسموآ كنه روکذم

 هلی رنیفب زوب میسح او دمحم قبرط وب ؛هدهسیا شتا
 ید تقوب یتیدل وا لاحم « ی بولوا دودسم

 .ردشمامهلاراب هشيا رب « ندنفیدلوا یلءهرطاخم كب
 8 هل روس تعحارم جد « امش بطق » ]

 تادلاثا رازح
 )5 داعسلا ریارج خا

 ی و رجب خپ E و هدنلاكناناپسا

 ر ا اشا نسج ا
 هرومو دار غلب هدنخ را ۲۷۱ ٩ ول وا یشادازآ ۱

 بسک .هلکعا تعاعش زا را.هدننراهراتع .قجرراصحخو |

 دانا یو مداروآ اتم طم ر نم دلت ےک ر دیا روک

 یر دنا هر اما رخو را یش راق ا

 رنو او )وای ناتلتو ؟

 یو

 | هیلفاوا و ؛رونیروک قاریوط هدنرارپ
 | قولوصو .رولیترواهر لک و رایج .غاطرب صوص "

 ۱ مو تولوا کیک راج وو ہدنسیتراف

 ارج

 تدمرب .یدیشلو تربغ هلبعسا ( توربلاوا) هدنش |

 هنمادعا بویمهکچ یتسیدنک یسلاو رازج هرکص
 ناطلس هلن واعم كلا رق .بوجاق هلانایسا هایسع | دصق

 ادص نامز اشار تغارو" هال رود-ناح یم
 َتحاص یشلاو زبارح :یدینشلوا لصاو هتداعترد

 و رب رارف قره وص سة رح ناسط كنهچجرت

 هلدانسا ون ابقاعتم :هدهسیا شقلوا ةرداصم یلام هلغمزاب
 هد ۱۱:۷ 4 و ؛هداعا یلام «هلکعا نیت یتیدلوا رسلصا

  بصن هنیرپ كنيراقننادوپق نویام یانو یسیدنک
 هعشچ هده راحت نالو عوقو هلاهیسور هنسوا «قهنلوا

 زاوسو شعا قارحا یتسکجاقرب كتياهبسور هدنکوا

 شمران روق یناج هاحوک «هایسل آ شتا د یکیتیدلوا

 -اریمریم ؛ندنفیدلواشلغا ضیلخت بس ر رج ی ًابقاعتمو
 -اونعیزاغ و فیطلت هلکءلج نونل ۲«قر هنلواعیفرت هغلن

 هدنررخاوا هروک ذم هنس .یدیشلرویب لیعت ځد هایت
 لا لزع ندماقموس هد ۱۱۸ بولوا اشاب نادوبق

 قعسو رهدعب و هبهات وک ءد۸ ۷ و هنغلظفاح یراصح زاغ و
 ناد وف اتو 3۸۷ یدل وا بضن دکل کس رس
 هوالع کو يلا روم د۹ بو ا

 اذلا َءهلکل رو هنسیدنکق

 دوانرا شعب نانلو هدکعا یفکرس یارحا هداروا

 «یک ییدتیا جارخا یبرلکب
 خش 0 اس ساروا ت ولوا رومام هرم

 هناعس رد ؛هنرزوا یلشاروهظ یسهراح هیسور «نکیا

 «نکیا هرزوا كجا تعنع ههانسرح «قرهنلوا بلخ

 هذن راس ولح كئلات ناخ ےاس ناطلس هدنخ را ۳

 بودیکت رهلوا تیرومام

 >د هدنخم را ۰

 هجا و یک لیعاعسا هلا لع ندقلاشاب نادوبق ۱

 ,فظم هدرل۵ راح یکتا یشراق

 مف ر هنامطم ترادص دنسم هدنساتشمآ یعش هدنخرات

 ۱۲۰ لذ وا

 روم «قرلاق هددنسم و یآ ق چوا .ردشع وا

 تاق و (هدلاح دلو روا شا ن A « هد روک دم

 شات نوا د رک ات ہا و دعا

 حيو زوسح هداعاقوف
 ۳ رد رگتنم مع ید وا 1 هد هدتنو كىا

 یسهواز

 وال تن ورا (EE هدب زا و وح

 عماوح

 یلاتشاب نادوتیق .ردزاو یناربخ نفعت یک اباکتو

 لبخ ةحناسرت «هلکا دادنمآ رذق ةنس ۷۷ هدندتعفد

 .یدشل وا قفوم هناح الصا و تا راعا



 رد نا

 | رداقلا دبع لرازج

 یکی راد ( ردننخم طیف ریو بو رزح

 اضق عبات هنغامس ندرام كنم لو

 «هدننیم لحاس كنهلحد « بولوا هبصق رب یو م

 كندرامو هدنس ونحقرش هرتمولنک ۰ هل رکب زاید

 « رعنا ةریزرح »] .ردعقاو هدنقرمش هرتمولیک ۰
 یساضق هرزح س [.تعجارم د هنسهدام

 « رداقل ادبع ۷

aes 

 نیدرام

 هبولوا رب تنی ,شپ ندیا پیکر یتفامتم
 یا قرش « هلغلوا عقاو هدنقرش یابننم كغاجس
 لصوم ځد ندننهج یبلونح قرشو ناو ندنتهج
 تک نده رق ۲۱۹ ۰ رددودح هلب دودح یراتیالو

 ۳6۰۰۰ «هرزوا قلوا لسم یسهلچ نامش ؛بولوا
 نددرکو برع اضق “لاها . ردراو یسلاها ردق

 « هددسیا هحرع یموع نابل « بولوا تک

 نوکسم یرادقمرب ,كنيلاها .ردلعتسم ید هرب

 . ردنرابع ندنراشع نابرع ید یرادفم رو

 عورزمهلیقبال .بولوا رادلوصحم و تبنم كب یسینمارا
 هلا هعونتم تابوبح رادقم.یبخ « هدلاح یغیدلوا

 یتالوصحم شعب یک نوئوتو قوماپو یعاونا درلهویم
 یکهحالاوزپ ندکیلسا یسهیعانص تالومم .ردراو

 یسناوآ شموک و رقاب «نیشم ءابع هللاجوسنم ښضعب
 « بولوا قوچ خد قاناویح :ردنرابع ندهراسو
 هنمزا رک یرلاروا .راقیچا یردو یغابایو غاب یخ
 نوکسمو روممكي هدمالسارود لئاوا رک و هدهعیدق

 هبصقو ربشویرل ها رخ شوب

 .رددوجوم یرلهاریو
 بنا اوز هد انها ا ور وک 1

 رشد اتم رام قوم
 هلکعد .( ریثاونب ) یراروبشم كا كرلنوب « بولوا

 دعلق اضاب ؛ندنفیدلوا

 : هنب رلهدام « رثا نا »| .ردراردارب چوا نالو ریش

 و
 .هنیک ام وصو راتعایبنالوا منع تقووا ید تاذرب

 اگناح وی یاس

 ندنسال۴ ایلاتیا . ردشلو تربش هلبربتعم را رب
 هدیانکیییدزاب هدنفح برع یالع ریهاشم (یسورود)

 « یتغیدلوا هک ره ندلبصف 7 كن را و كنب ر رح

 « یکیدلدا هجرت هبهکرت هنمات ناخ مع لس ناطاس. و

 ناب یغیدنل ان رک سر تم و

 | یتیدلوا ش ثم زاب هدنعح هرس رک

 ی زر 3 ۱۸۰۷۲

 ار ید (یررجلا دج نیدلا سم ) س. روبدیا
 1 نيصحملا نصطا « «بولوا ندننخروم و ندهبعفاش

 ۰ ردراو یرنا رب قلعتم هخیرا و یاتک رب هلناونع
YY۱ .ردشعا تافو هدنخ رات  

 نیس نب دی e | | ىلوزج ۱

e TSRروپشم ۳ ن  Eلو  

 ةالملاق راونالا قراوشو تاریخا لئالد » نالوا
 . ,ردیبحاص كشرش باتک ی ناونع « راتخما ىلا ىلع

 1 .ردشعا تاف هدنخګ رات ۷۳۷۰

 ( زیرعلا دبع نر یسیع یسوموبا) لو ؛
 یتا «بولوا ندنویوص ریهاشم

 كراو ؟شماتشاب هدییلدیا هدن رخاوا یرحس نرق

 نداطا ریهاشم ؛بولوا هداز یرابتعاو ردق هدندنع

 ۲ سجی هلا دیفلا نی دم واورهز نب رکب وبا
 . ییاتکرب روبشم هلیناونع « هیلورح » هدوحن .ردشلوا
 .ردراو یرات | ضعب راسو

 ۱] هبصقرپ هدناتسس ( هرک یسیسرافو )
 | .روبدا نایب یوج تونا یځیدلوا

 8 ؛بولوا ندهناصص (ی سلا ةعرح ونا) ۱ 3

 ۱ یرلقدلوا ش#وط ربسا نکیا كرىشم | یرج

 ۱ هناا« ل زەرتك هنیربمغیب ترضحدز قادر ندهباعع

 :یدنتشلوا ربطم هیون ترضخ "تاغتلا بلکلک
 شعب ندنسیدنک هلتسهطساو هللادبعو نابح ی رللغوا

 ج

 ن هنواعم ن یهرح)--. ردل وقنم هشرمش ثیداحا
 زا وها هدبقو راق ترضخ تفالخ دع ید یرب هدنعما

 كىو. EE فنحا « بولوا یسلاو

 او قارع هلی ماش مس ۳ ۳ ۱ 0 قالتخا هدننبعع
 لع ههعساو هطخرب ۳

 یرلقافربا تارف هللا هلحد ید هیععت تبس .ردشلوا
 امر وک ذمهطش كغامرپا یکیاو «هلیسلوا عقاو هدنسهرآ

KK 
 ا هلیسانعم «نرپلا نیب » هبهطح و یلوبفارغح نانو
 رد راشم ریو یتمان ( 0۵ بت

 .ردهدقغ وا دای هلع اوب هدهیلنحا ۶ م ویلا

 یسهحاسمو دودح «یقوم

 ردسعا برش هدایز هنر رب هدنتهح کیا كن

 ج4 طعح ةر رج مس
 تدنلو تیرق هنیرب ربهداب ز لا كنب رلا رج هلجد هل اتارف
 «ب و الشاب ندنسادح یررش (دمآیتعی) رکب راید یرق



 چ 1 ی از ۲
 هلدادغب «قرهشال راطهق دنازوا یرظوط ەق رخو

 هن رر / تنم رلا رحم تارف هلا هلحد هنو هدنف رط تسوا

ESهدلح وب  
 هب هطخ وب لغو جد رللودح قاط رب هدنسهرا ن را

 و .روریو یناکش هریزح هبش اب و هرزرح ند

 طاح هللا نیروک ذم نيرن قرط ره نامه هاهجو"
 قارع اب ونح «هلناتسدرک ًاقرش یسهطح هر رح نالوا :

 اظ 4 هلا ماشلارب ندنتهح یونح بر « هلا لع

 ها ی وطانآ یخد E بلح

 طاح هل یتهح ناو ۹ نلتید هینیمرا ًادقو

A EEهلا  ey.امش ضع  

 عقاو هدنراهرا ق فرش لوط 3 ql ° ۳. و

 ندرگیرادد ییعب دقرش بونح ندییغ لاعش «تولوا

 ندلصومو ۷۰ اب رقت یمظعا لوط نالوا ردق هدادغب

 ۳ ی نک نالوا لد هندصنم كروناخ

 دم :هدكلح یر دنا بو هب هدایز

 ینعب الاب ةیروس

O یم دیس E OEE IE 

  ۳.رد هرتم ولیک عبر

  ۱یراپاو لابح « یسیعیبط لکش  ARTEكن هرب رح

 هللا رکی راد «بولو ! عو قل ساو مق

 ا (عاطهحهرق هدنرلهرآ هفرواو نیدرام
 تلصوم «یک یفیدنل وب رلغاط هرصرب هلی رسا

 ۷ یدرفنم لبح (رابس) د هدنس هیبرع
 و نالوا دتع ردق هاش ضرع ۳۵۹۱۳۲۰ ند

 هرتم ۵۰۰ هلا ۰۰ یسطسو عافترا كلح قلغاط

 اط رب یسهلام یلاعش كرلغاط روک ذم .ردهدنسهرآ

 بصنم ههلحد ؛ بولوا ترابع ندر هعبش غاط
 ونجح .رویقآ رلیاچ كچوک مخاط رب «هرزوا قلوا
 حس رب نالوا لدبم ههووا زود تیابن هسیا یرل هام
 قلوا نصنم هتارف :ندف زطاو تدر هاو لا
 بصنع كنو و (بالح) نک ندنجا كنهفروا هرزوا _

 كوب كا كنهریرج یربن رواخ .زوبقآ رلیاچ قوچ
 ۲۵۰ “ما حج تولوا یا نوبت زا كتارفو اچ

 منشا ابا فلا نی یو .ردب رق همهرتمولیک

 .ردرل رپ راتو خاتا «ناقرز «توحرح : یرظ

 رب )روک ذم""ندنرلکتا نیرغ بونح,نانغاط. راوی

 (رجا یداو)ا د ندن ر اکتا قره. یک یفیدق 1 (راصتس
 رانو «هدهسرونق ۲ یاچ یا هابرلعما (ریرت یداو)و

۱۸2۳ 

 ۱ 2 ندیا لیکشت ی رپ : (زواخ ) هل رایاچ )ج( یی ّ

 ق اد ج

 هسیا یسیونجو یبرغ مسق كنهربح .روروق نیزا
 رهوواوب ؛بولوا ترابع ندرلهووا عساو قلا و زود
 هدنتلا كرابپنا قوچریو هدسهزا قامربا میسح ییا

 بورپدنیا هلامز روم كرار یغاریوط یلخمو
 تنم تیاغ «هلغلوا ترابع ندهبسرقم برنا یرلقدقارب

 .ردواح یرلاعرم لزوکو

 كند ر رج .یناناویحو تالوصحم یساوهو ماقا
 ن زا «بولوا مالغاص تیاق اوه هدنسلامش ےسق

 اردا رلوص . ردغیطل كى نیشیق «هدهسيا رولوا قاعص

 هلرثک هدننیابن هلزابو هدنرلادتبا كرابب كليا .رانوط
 "هوق كغاروط یسهدعاسمو كناوه .راغا روا

 عونتهوقوچ كب قرهلوا یضنم هنسهداعلاقوف هینابنا
 تسکوبكی یرلنیکا هبرآ ویادغب .رربدشبتب تالوصح

 لوصح هدننتسن قرقو زوتوا هر « بولوا قیصو

 .ردق وچ ید یرللوصح قومایو ج رب ؛ماسیس .رونلآ
 ؛لاشرو «رات ؛ربصا «مداب «توط «نوتسز مو زوا

 اش کرم زا لادنتش ترس و ا نو
 یرایرآ ۰ رد يذل كنو لوذبم تیاغ یعاونا كروي
 كنستیصارا هدلاح ییدعش- ۰: رب رو لاب سفن تاغ

 یعیبط « ندنشیدلوا نلاخ او ؟عورزع ربغ . ینللک مد

 ؛ ردروتسم هلرلتوا كسکو بول و "هدنلاح اع ور و

 تاناوبح راس و نووق یلتیلک ندنفررط ریاشعو
 «كل ر لب ربدتیاناکسا یلاهاناقشدلاچهدهطخ و . ریایدالت وا

 یرلف رط نععبو نیمأت یخد ندننازواعت درباشع ضعب

 ؛هسلوا كح هبدبا اورا هلرلقرحو رللودح ندراپنا

 توك ده یرب نلنکرب لاو اورا كند
 یدادعتسا هکلسب یلاسا نوبلم رکی شب نوا

 هر ردقفت«نیقفعشم روکنعلایآرر یرلارواهدنغیدل وا

 قوچ اوه هسیا هدنسب ونح مق نالوا بی رق هدادغب

 قازپوط «یک یفیدلوا كزیس اهد رار وغاب و قاصص اهد

 «هلغل وا ترابع ندریشانو ساک هرزوا تیموع ید

 رلنالوا بیرق هنسارخم را چنا تتبح و
 یدعم تفز .ربشرت ید ام رخ هدنهحو . ردتتنم

 هدنررلاحم رثک ابولوا قوج كب هدنتهج وب كنهربرح

 ا ناال ولم هاو

 ندیکرحو هود «تنآ «یک «نوب وق یسهیلها :تاناوبح
 .راق | هد را

 « یا هدرّوق .ردع و جاوا یرابکم «بولوا ترابع

 یو« یمه شح و تانا ومح ابو نالبق "الت زا

 . ردق وج.



 یاد ج

 ی یرابهذم و ناسلو تبسنح«یسلاها

 ندنسهحرد یدادعتساو تعسو تكنضا را یسلاها كن

 ۱ خاط رب یرب ندهنوا بس د اکو بول وا نود كب

 هنیریروس ییهیسج هطخ وب كنب ریاشعدرکو برع
 ندا لاغتشا هلتنارحو تعارز « هلبرلغا داتا اعم

 دق كنيلاها هلهجووم .ردبراماقارب تحار یبیاها
 ؛تولوا ترابع ندراشعناناشاب هدنناح هبح وک یسک

 شب یللا قحا یفاط نیحالف ,ندبا لاغتشا هلتعارز

 تارفو هلحد هحاشاب ید ران وب هک« رد هدنرلرادقم كيب
 مسق كنەطخ هل رلیدا و

 .راردبا تماقا هدرارداچ یرلقاط ربو هدرلوا یرلصعب
 هسیا راشع «بولوا برع یسهلج نامه كنيحالف
 ؛ررعنم هتیسنح جوا قرهلوا نکرتو درک و برع

 ةر رح ندیکسا .ردبرع یمظعا یسق ید كراناو نکیل
 نکسم و یعرم ییهریرح یسهلببق یطرویشم ندرعلا

 «بولک ی را هلببق رعشو هزاع هدعب .هدهسبا

 هدهریزرح هدراتقو وصوب یسهلیبف رمش صوصخل ا ىلع
 هراتریشع قوچرب .ردشعا ادیپ ذوغنو توق رب لو
 ندی ردق ۱۵۰۰۰ هیسج «هلیبق و نالوا ےسقنم
 ۳ ٩ هننسوا یرب رب ہد هيره «بول وا بکنم

 ردق سوش ۸ ۰۰۰ یعوجم هسروئلوا بابسح

 هنسنحبیع بولوا ی رهام تیاغ رلن وب .رولوا

 هودو نوب وق یلتیاکو هلبرلقارمص,قو تآ العا  بوسنم
 ندهن وکسم لاها كرهذنا نالوخ هده زي رځ هل رلیروس

 هزنع .راربل آ کریو قرهلوا تانا ويحوهزیخذو هپ آ
 وضح هاد رتب هلیببهلیبق
 یتارف اردان « بولییاب هنتهج ماشلا رب ایرنک | یشهلیق
 تنفس یتا رم: رولا رک رخ هوا
 «بودیا نالوجهدن ر لنهج یبونج برعو بونج هجلشاب

 هب رحن هلیبقو ې راسفیچ
 « بولوا سقم هر تشع چ وا هاب رلعسا رعو رادیز

 هدبع فغادف « دوع تبا « م «جاص. هشی رخ

 یط . ردراو د ینابعتش و عورف هلبرلعما نانیاق
 ۲۰۰ ۰" بوتلون هدنرهرا لصوم هلا زوباخ. یسهلیبق

 شع ۱, داتا

 .ندرلنو .روین و هدم سلاش

 | هزاع «ندنغیدنلوب تباقرو تم

۱۸۰ 

 ودر ؛رازامهلیاص هبجوک هد كب «ندنرلک

۱ 

 | قلغاط تقلا ج ےسق 8 نومشوا نیم دغ يح

 رار هاللوط ۍریا تشع :ناکرتوادرک,هسیا.هدنررالج

 یروقدو یلیک رؤبخ ناليم یزلهجاشاپ رنو

 هدزلهناخ هدرا وم صعبیرلطعب ران و . ردي رلتریشع

 جد هدرلعسوم شعبو

 2 هوش هاو یکم لصا كنهطخ

 | :دندتبا تماقا ؛هدزاالباب :هلبا هيج

 هدلاح یعیدلوا لخاد ید راهبصقو ربش شعب یک |

 شفوب ا روم

 ى ج

 2 وکح بوبلوا شکرس یک رش یمهلیبق یط
 ردفلکم یخد هلغیلاکت شعبو «ردراو یرلتعاطا

 با لکتم هراس" یدنکیراتریشع ناکرتو درک
 الا رعتسا «بولوا انشآ ید هیرع ناسل «هدرا

 ندرامو هفروا لصوم ههحوو .ردرلش# وط یتقیرط

 ارا یترادقم ۲۰۰۰۰۰۰ یسیلاها كنهریرح

 اد مدا ۱۲ هنشاب هرتمولیک عبرح ربب ( بویلوا
 ۳9 2 هلاق ا یعسسا . رویمشود
 رادقمرب نک اس هدراهبصقو ریش هارلیدب زی و رلب روطسن
 1 قم یرک او لس لاها هاب .هقشب ندیدوب

 جایفارغج هریرج -- .یرلهبصقو ریش «ینایسقت
 اود «قرنلوا رابتعا هطخرب هجربآ یرب ندیکسا

 ن رد خم زادا « هدلاح یغیداوا لیا هلا هیعیبط

 ودعم هدنشب قلفرصتم لقتسم رب هلا تیالو
 ٤ بولوا حس هنتبالو رکیراید یمسق یقرش لامش
 یا رب كتسالو رکبرااد سفن هلیغاعس را

 یکم دنسرلاعش برغ یابتنم ؟روسدبا لیکشت ینساضق
 را «بولوا قم هنتالو بلح یسهجراپ رب كوپ
 قمش e ؛رودیا لیکشت ینغاعتس

 31 هوم _ سفن « بولوا قم هشالو لصوم یس

 "روک ذم مق ؟رویدا لیکشت یبمظعا مسف كنغانس
 ۳۰ ادرار اغ ها یسیرغ تیج
 ۱ دادغب ید "یی ونح م ؛ردب رابع ندنفصن لنغاعتس

 .ردتحم هنغاعس دادغب سفن كنتالو
+ 

 و و زود لئاواو 4۶« دق هنم زا هر رخ

 وح ر هدننقرط ره -ندنخیدلوا

 نراتکو هشۈك کلات هذلامت گن کت «هدهتسا دونم

 (دمآیتعی) رکپ راید :روینلوب هبصقو ربش جاق رب هدنرل
 اتانسد عشق نانلوا زیبعت رکن زاید تنه روح یربش

 لدبرعلا قارعا
 راک لغم ج اخ نده

 یوم دادشب هثسولوا درک

 -قرهلوا .دودتنعم

 هک ردلصوم ییبش

 ین با مر دتنعتاو در نانک هلحدو هدف مش یاپرم

 ۱ رد رام ەق " «هفروا»یخد یر هبنضصق ید هح زد

 لوا را تای دیره رق . زدی رکن و راک « نیبیصن



 یار ج

 هدنرارانک هلحد هلا تارفو هدنسیلاعش مسق

 .یسهبخ رات .لاوحا

 هدنیهح یش لرشب عون تر هد نتل ا كتغاط

 .a AR روا

 یرب ندا ٤ ندنغیدل وا یدودح لاص هی هعفادم

 طب 0 ردشع و عزم تی لرل 3

 AN E یتد E رصم تار و

 ۔ ودح كناربا هلا طبخ یرلفرطوا ورک رذناهح
 «هدهرص ییدتبا عیسوت هلدهنلحاس یزیکد رلهطآ ید

 )و :شعا قالا هود و ید ییهریارج

 بوک هنطب كریکتاهج و ید هطخ و 7 هدنحورخ

 كتو د نابکفلس .یدشعا تیاصا هتسهضح كنابکق

 نایناکسشا هدنخرا ۰۶ دالیلالبق یعی هدنضارقنا
FN۶ "  

 .یدشلناس سات هدهبنیمراو هزر رح یسهبعشرت كنتلود |

 رف یضتکبا هلدالبمو شهرک هتروض یا
 هلراینا ربا" نیکد هنیرود مالسا روهظ ندنطساوآ

 نالو عوقو عطقنال هد راهور هدعیو رثیلاموو

 ارابنارا هاک و هلرلمور هک ؛بولوا ینادیم كتارا

 نیتلودلانیب یر رواخ تقو یلیخرو شک ه :ط ص7

 یلیخ ندمالسا روهظ .یدا ساوا ذاضا دو

 ههررج لئابق مناط رب ندبرعلا ةربوج لوا تقو
 قناریاو مورو ههمدق هلصا *لاها هلا لوجد

 .ید رلشلاچ هبلغ 4 هکارتم لاها نوا ندا

 هدنتفالخ نامز ۵ (هنضر) باطخا نب رع ترضح

 یرلتمیح 9 ع ن ضایع) هدنسیر جه خرات ۷و

 وب هلو ېس لاک وارا رومأم هنعف رک
 -ةریزرح ندیکب فلک قتاجلا هب هیمالسا كلام یبهط

 .یدرلشلا.ناکساولقن هباروا یلاها.قوجرب ند رعلآ

 ریاخذ نانلآ ندهطخ وب قرلوا رار کرو بقاعتم نچ
 راک الوب یک لاو هکر بو فا نوت
 هدننامز لود هيما ی .ردلیلدرب بتر وی یتفوو 1

 مازعلا ,یفرط , زلیولع . ایرنیکچا .یبیلاا هو

  STیدوح یسهطح سل ۱

 ۱ نی هدناروت ی وا یرب ن وار

 .نروس تموکح « هد روس ندک و لم فئاوط هدننافو

 رب كناریا ندب برک هم تنانا اس 8

۱۸۰۵ 
1 
1 
1 

 يا ج

 هاکنایرح هنابرام قوچ رب هن هطخ وب «ںدنرکدتیا
 راو لنوو هدننامز هببابغ تكفالخ .یدیشاوا
 كنهعساو ,هطخ و «بولوا .لصاو هباوصق ٌهحرد

 نان رادبنضفو ربش روو سج هدنفرط ره

 .یدبا شم هنلاح هجابو غاب فرط رهو :؛شق وا
 واح عو ( رکب زاید ) یہیلاعش مسق تقووا
 كتير وعون قجعآ .یدرونلوا داب هلیرلعسا (رضم راید)
 «قرهلوا ندنجاتن عمطو صرح راظنا ییدتیا بلح
 هدتفرط ره كنهررح هدنلئاوا ات كنهبسابع تلود

 یاول عقر -هلذرفت یاعدا صاضشا قاط رب تقو تقو

 ل رکو هدننب یرایدنک كرلن وب لک «ندنر لکدنیا نایصع
 تارا نالو عوقو هدنسه را: تفالخ درک ی هل رن وب

 العاب هغلوا ؛عنام هنسقنک هبیرلیا اهد كتیرومم
 هل وا فعص راجود كتهبساتع تلود هله ,یدیشم

 تلوذ رب .هدنف لط ره» ندهوباسو ندکارتا یازما

 هکتسهارآ زلت و هرب دخ < هدنغیدالشاب هکعا روهظ

 ناادیم-تسنبرثکا ؛ندرلهرا.نالو عوقو مو. لک |

ِ 
 ناخ یاس ۱ ۱

 یدذسیا شمالشاب هکلرک ی روم ندتقووا .لغلوا

 اهر فقر ؛فیک نصع-«نیقرافایم لصوم «رکیراید

 لو بش سو ره نت ر دوام ف ڑوا تز
 هدرلا زوا وب هلغفل واذاض ا ټا ی را ی زا اصعب و ةباوانم
 تسح ذا یرتکا كنک و لم رخص لود ندبا لکشت

 بایرا كرهدبا هباجت یییانصو یراعمو مولع نامرلا

 الت ردق هبهجرد رب. «هلکعا قیوبشت ۍرنهو ع
 هریدرح كدهنشاپب كن هبسابع

 هدر رج .هدننامز هیسابعتفالخ .یدنا روع هن

 «لیقع ی دو لا ېرلهحاشاب كرلتلود نروس مکح

 یتورخ دزکنچ :ردهراسو بودا ی «ناورم ی
 تتر ید ةر رح ریارب هلا هیمالسا كلام راس

 تلود ؛قرهنل وا تاقام

 كل نلروع ید یغیدقارب مان دزیروخ و بودا

 ربش رثکا كنهریزرح. یرب :ندتقووا هلکعا لا ا
 یعرم یرلهسحابو غابو هلراتو ۵ هناربو یرلهبصقو

 .ردشلوا یهاکنالوج كنهیودب رباشع بوک هنیکح
 هدندم. ندا .نارذک هدنسهرا + زوو هلا زیکنج

 ؛شفلو هدعملا كرلیلن وبق :هوقو ین ولف قآ هربرح

 ناطاس زواب هدنلئاوا یره نرق ۍجتوا تیابو
 قاطاو مض ههساغع . كلام ندتفرط

 لتصوم ؛تلح ؛ رکیراید ای رب ندنفووا .ردشعوا



 ی ج

 هداعا روم یکساو «شمانلو زناح یتیمها رب چ ۳۹.
 رد شمام هنلوا

E OPENS 
 كلصوم قرهلوا هدننیع لحاس كنهلحدو هد_نعش

 هدنسدییغ لاعش ینعب هدنسی راق وب هرتمولیک ۱۵۰ ًابیرقت
 نیدرام هلیعما (هررح) موبلا بولوا هبصق رب عقاو
 روم یلبخ هلبتقو .ردیرکم كناضق رب عبا هنغاتس
 بقلم هلیبقل (یرنرح) ندابداو الع ربهاشم «بولوا
 رثا نا روبشم خروم هلج نازاو كناوذ قوسج رب
 هتاور نرو طه ت راردا هلا

 نسح | ندبلغت ی هدنسب رج جرات ۲۵۰ .هروک

 هلعسا وب  هلفشوا انب ندقرط (باطخ نی رع نب
 هدنلکش لاله هنجما كنهلحد یعقوم .ردشغلوا همست

 ندنسیسأت كنهبصق « بولوا هریدرج هبش رب شمریک
 عطق یطابرا نالوا ههرق « هلرفح قدنخ رب هرکص
 یدیشلباب رانمرکد قاط رب هدقدنخ ولو ؛شفئوا
 جوک لا ییدعش

 .راریدیند (هیرعع "هریج) ًاضعب ,ردهخو خد یساوه
 هسهدام « نا وسا) ۰ ۳

 ی ۱ ناوسا هرج

a 2 
 اب ی هولا زو وج

 هلاق ندعدق نامز هدنرزوا «بولوا هطآ رب هدنجا

 «بولوا هبصق رز. ساب هلتساغو ن

 مس .رددوحوم هقیتع رانا و رها رخ قوج ر

 . رد (Fhile) هلق یکردق

 تا هر زج

 قراط لبح قرهلوا هدنسیقرش لخدم كنب زاغوت هتتسو

 لبحو هدنتس رع لحاس كیوق ییدتیا لیکشت كننورپ

 ) ءارضحلا ةررحلا (

 هد نا کالا

 .مویلا .بولوا هبضصق رب هدنشدش راق كنسهبصق قزاط

 ‹قرەلوا طاغ نداد ع | هدیدنع رللوباتسا

 هنسهداع «ساربآ» | .ردفورعم هلیعسا (ساریرجبا)
 رېش رب هاکتراصو كولا هدننامز رب رع [ :تعحار

 هلیتسن ( یری رجلا ) ندابداو الع ربهاشم «بولوا
 .ردشغ و یسار طقم كناوذ قوج رب قورعم

 - اب ( ارضا ةرب را )
 E )2 یوچ توق

 هد ز ضراو هدیدنه طبع رک هلعبا و هدب «نادلبلا

 ا هنت الو رکب رایدكنهرب رح

۱۸۰۹ 

e 

 و ر ا

 ۹ ولبتکمو )و (ینتم) هدنرزواو ینغیذلوا هطآ رب

 |" القتسم یربره «بونلوبا هبصق ییا هلیراسا

 راقسغادم هروک هشرعت و .رودا ناي یراقدنل و

 ۳ .ردبا اضتقا قلوا ی

 دا سنوت موق رفا

 ا رب هدنسهرا هسوس

۲ 

 ۱ زا سلب e تار ره هر -

 ردنسهدافا هدهسرو دنا ناب یوج توقا یغیدلوا

 3 مھال ۲ یعیدل وا

(Arabie)7 كنس هعطقاسآ  
 | هدنسیونج بص یاپنم

CEتیم موق «بولوا رب كوب رب ۱  
 لح كمالسا نيم ندو یسلصا نطو تبع

 .ردب روپظ
 ga .یسهحاسمو دودح ؛ یعقوم

 | تره

 ۱ برعلا ةریرح

 راغ شعازوا یرعوط هقرش بونح ندیغ لاعش
 یسیونج مسق «بولوا هدنلکش لیطتسم رب مظتنم
 .یتتلکش همزیچ رب ابق هلکعا عسوت یرغوط هقرش

 رو هلرفروک ندع ًابونج «هلرجا رح ًابرغ.رویلآ
 رع ندنتهج لونج قرشو ًاقرش « هلا یدنه طیح
 4 رفروک هرصب خد ندنتهح یلاعش قرش «هلبا ناع
 ۱۵ رف ندنتبح لا رکاب .ردطاح هلسراف رص ینعب
 كناپسآ ید ندتهح و ردق هنره .بولوا طوبرم

 شاریا هلرللوچ عساو لئاع هزیکد ندنرلفرط
 ویفا رغح بوبلوا نیعم هلیماع یسهبلاعش دودح (هدهسنا

 ؛شمراقبچ ردق هنسیداو تارف یدودحو یضعب كن

 ۱ كرهدادع جراخ ندیرعلاةریرخ یماشلارب یرلضعبو

 «شعزا .دع e و E ږیق و نکلا

 ا ترار اخ
eتانسدرفروک شدوس یدودح كىرعلا ةر رح  

REAاق هموحوم طخ رب دتع ردق ه  

 ر هنر ید یس هو وج هبش ات كرهدیا عیسوت

 الاش برعلاة ر رح هلهحو وبر . رل رو دنا دع

 علاش ۰4 ےلنیط سلفو ماشلارب «هورح «یرع



 و E یرصم هطخ ید ندنسهش 1

 ۱۳:۰ هلن ۳ «قرهلوا هدنلخاد دود

 هدنرلهرا قرش لوط ۰۸ هلا ۲۰۰ و یلاعش ضرع

 نالوا «قرش بونح ندی لاعش بولوا دعا

 شب شت شعب یتعب هرتمولبک ۲۵۰۰ یمظعا لوط
 ۱۰۰۰ یسطسو ضرع نالوا هرع ندقرشو «هلح

 ۳۷۱ ۵ ۷.۰۰ اب رقت یسهبتطس ةحاسم .ردهرتم ولیک

 لثم یت حلا نامه تكنهسنارف بول وا هرم ولیک حب

 ۰ رد جا ۲

 برعلاةریرح س .یراهناو لابح «یسعیبط لکم ۱

 دودعم ندا شارو طور هداز اهد هنس هعطق اا

 هیعیبط لاوحاو هجسازا تعیبط «هدلاح یتیدلوا
 عساوو .ردباشم هما رقآ هدایز ندایسآ هح هناوهو

 EE یرلهل رحشو تومرضخ هیلو هی ونح ندرلرب قحا رینازوا هح.وب لحاوس هزنرح هبش

 عفن یلخادو ندرلغاط كل سکو بیرق هلحاوس _

  مسق یرلغاط لصا . زدن رابع ندرلهو وا عساوو

 هلدهبدنل بای ندندودح نیطسلق «بولوا هدنسد ی

 اروا, لابح هاب بیل رب ایزو
 هیّولوا: قو زوم بان و مسا (تارس) هک« روپن ۲

 نالوا هدنسهطخ ربسع عقاو هدنسهرا زاجح هلا نع

 .ردزواعم ییهرنم ۲۰۰ ۰ یعافترا كنلع كسکو لا "

 هدلاح یفیدلوا هدننروص غاط ربوروقو قلشاط زا _

 رب هاسلس وب هدنتهج بونج نعي یغاشآ ندریسع
 .رودبا لیکشت یلابح نم «یقرهلریا هراهبعش قوچ

 كرعلاةریرح ییهطخ و «هلغغا یخد راربن قوچ ریو

 تومرضح- هدییونج لحام «رویوق هتل سه
 (تارس) كنم جد یلابح (هدرهوح) عقاو هدنسهطخ

 ناعو هدنبرق هبقرش لحاوس .ردطوبرع هتسهلسلس
 ۲۰۰۰ ید یعافترا هلرضحا لبح نالوا هدتسهطخ

 هدنزاطسو كىرغلاة رج .ردکد غاغا ندهوتم

 هدنسهطخ دج عقاو هدنسهرآ نیر هلیا زابحو
 یرلضعب كرلنوب بولو خاط جاق رب درفنم ید |
 نیبعت زونه یرالعاغترا: هدهبسیا كسکوب_نلیخ |

 لابح «بولوا قلموقو قلبا همان ..ردشمامهنلوا
 زب «قردهوروق ندنرارح یند ررب ءا, ندنارس

 ریرح «نانرلکدتیا لیکشت راقلقاطب نقعتم مناط
 هق وب نالوا ترابع:ندنلحاوس نجل زحمت نرغلا

 یر هلکساءاکت را ؛هدهسیایخو یساوهو قا تاب 1

 ۱ یعاشرا هل هر المخ زاحح یعب هدنسلاجش ےسق :

۱۸۹۰۷ 

 | دم

 یر 2

 قرش كن هماجم :ردنوکسمو روم «هاتنسح قلوا

 «بونلوب یرلهطخنب هدبونحوزاجح هدلاعش هدنتبح
 ییاو «بلفلوا لدتعم یرلاوه هابسح یرلعافنرا

 .ردنوکسمو روم كب نم صوصخایلعو هطخ ٠
 عفترح.بونلو یسهطخ (دج) هدنتبح قرش دزاجح
 ردق هنره <« لغم و لماش یرلغاط ضعب هر هلبا

 هدهسیا لوچ یرلفرط ضعبو زا یسهبراج هایم
 ردق هماشلارب .ردقوح ید یرلرب نوکسمو 1

 ددص .ردهدقاسو یضارا تعیبطیندهدهماع نانازوا

 (اتهد)هسیا هدنسهرا نام هلا نع یتعبهدنس هيب ونح تېخ

 یار كناقبرفآ هکءردراو لوچرب عساورونلواریبعت

 یتکس لباق «بولوا رتب ندنوا هکلبو هاشم هنبربک

 سراف رک ناع ؛روبنلون یسهطح ناع د ه دتیح

 هدنلکش هربارح همش 7 عساو ةر ناع رع هلا

 .ردرومگ لبخح لحاوس هل رللع عفن ا

 ۳ نوج ر هایعسا (دوغن) هدنتهح قرش ارس

 رع لحاوس تكسراف رک یعب هدنهوا هد و

 ۰ بوشو یرلهطخ نیرح و اسطدا هدنس

 روت یاس تدرعلاءورح محو گرو
 نکس لباقا یلثر نرکلا بولوا نارع لباقاو

 هه زآ بدنا باب هلا نیطسلق . ردهدنلاح لوح

 ندرلنو «بولدروک یرلرا ناکرب هدلع رد ۷۲

 ٩۰۰ ندهوبن ترج یفالوا هدنیرق ربیخ نکلا
 هروک هتیاورو «شغلو نابشفا شتآ لوا هنس
 قلهزا سگ هدتتنفراخ ؛خامز تقورف ترضعب

 رو لاو ا ورعاة ر رج میشم راع رلولع
 هدهطخ حساو و «بولوا ك دراپا یرب ندنس

 رز .ردقوب رهن رب چ .كج هل هلند قمری

 ربسع بول وا زا ك راوص ناقا هدنن هطح زاعحح

 ندآرس ل

 ( هليبسح فلات ڭىەفاسم «هدهسیا هدایز اهد هدنعو

 یرتکا «هقشب ندقدلاق «دنلاج رلیاچ كچوک رلنو
 هدنرلعوم روما کلا ؛بویوروق هدنرلموق هماين
 هکم یرلهرجاشاب كرلنوب .رربلیب هوا لصاو هرجا رحم
 (هیشلا یداو) ( هر یداو) ناقآ هدى رق فئاطو

 یهدربسغع (( هنونکی داو ) یهدن رق هدفنق هلا

 كیا رل لبح .رد (میسلایداو) یهدنعو (یسفعلایداو)

 ۔ ونج مبق یهدراهطخ نعو ریسع صوصخایعو



 ی در خب

 | یر هفاسم ؛هلکهوب ( هعقدفآ هدنبهرا راغاط رلن و

 | لئضاو هزالوچ .یهدقرط جا «هدهشیا نوزوا اهد

 دنهحردرپ هدنلاح لبس هدنرعسوم روغاب رکاب فلوا رکن |
 رعت نکلای .راروروق هدراعموم رتاس «بونازوا ردق
 انعنصو «هنیوق ندع:(رییکیداو) ندیا ناعبن هدنتبح
 (ږامذ یداو) هلا (دراشیدا و) ندنا ناغن هدنرازاوح

 لئصاو : هنن زفر وک ندع ایرفکا بت وئیا هوم رطح

 لا هل راپنا نایوروق هدى رلوج دتخو"انهد-:نازولوا

 ناق 1 یرغوط هقرش لاغث هلبا ناعبن هدربسع کولی

 هدنژاف رطا "یاس كیرهلاةریرح .رد (هشب یداو)
 هطح وب قوم بتوسوا تین ۳ e نااش هرکذ

 نالوا"نوزوآ كب یراضعبو نلتید (یداو) هعساو
 ا داع رات و .ردتششوا قش هلرلهرد وروق غاط رب

 اضعب هدنرلفموم روغاب بولوا هدننروص یغاتب رېن
 هرات وت .راف اليس یلزئخو هلو یلبخ هدنرلا

 كنهریزح هبش «بونالشاب ندنتبح ریسع وہ نا
 (میهرلآیداو) نالوا لّحاو هارف هللا قش ینمضعا ممق

 .رذزاو یییدلوا لا رذق ةلارق لیس كنو هک؛رد

 لحاوس تكرغلا هرز - .یرارخو لحاوس

A 

 4 هدفسآ ناحص یساوه ° 8 تیمو۶ ؛  هیحس اقا ۱

E: 
1 

 نارق) کنج ی  Êناد

۱ 7 e E ا TEN دوش بی 
3 

 (هرسوم) هاب هبمج ریارح.نایروم  نااروخ
 مک ے ما

 لا ثچرکفیجم هدس راف ر 2 .روینل و ئ طل

 زو دیس رز (نیرص) یرلکو ین لا بونل و
 A هل دیص یا
 E < كيرلا ةررح سس یساوجهو هوا

 ی ذ ج

 م

 ا رل ضعب یعافتړا كنینمارا

 هلآ ةحاوه كن هغساو ةعطقوب .رودبآ لیدعت 4ییخ
PE Eهاو ست دن ال رافرط جا تن یرلر  

 لر E قد اق

۱ 
۱ 

۱ 

Nasح هدّرچاآ رک بول وا هدنلوط هرتم ولبک  

 لکشتم ندنرضح هیناس تاناوبخ راس ناجم یلابق
 كچوکو هلرلایق قاط رب نلتید (باش یطلغو) بعشو
 یارقنا كن افغ تن هلو ندنخیدلوا ودم 4لراهطا

 یهدناعو یدنه رحم هل رفروک ندع .رداکشم یلبخ
 كسا هت «ندنغذلوا برصو كسکو ید یلحاوس

 لخوا یهدتسراف رع ندهد دعاسم هنتسهعئاتب

 - رف وک هبقعو شیوس هدرجا رحم .ردقچا سکعلاپ

 اذه غم هبولوا بوق كویو"یرفروک ةقشب ندنر
 اکنرا"یلتبخ یک او هدیدح «هدقنق هدح عینی

 یوق جاق رب دىسە وح لحاوس و یر هلکسا

 قنخا یاد عام ندي وق ندع «هدهسا دوحوم

 1 یعنکیاو ندع یسهلکسا صلشاپ تاحاوس وب ؛بولوا
 اهذ هالا وس یهداسرافرص .ردتکسم هدهحرد

 هک ردرآو یزفروک جاق رب بولو یلبتنفبچ یلیتریک
 . ربل رف روک تبوک هلا نیر یزل هج شاب هدنرلنوب
 رادطآ قوچ رب هدنفارطا بوسنم هرعاةررح

 قعنهوا تہ اخ E « هد 3أ ا

 ی رکو 4 دژزلنکهد جا رحم بوم وا لوب هد دهحرد

 ۳ ء بولوا هلدتعم: ینا ونهار د

 .رثیتوطر هسنآ هدهما 7۳ ساب اوه ها علم ۱

 سو لدم ییا یساوه هلبلتتیسح عادت را ید دا

 ا يک کان د یس ماپ كراغح یازولوا

 ۰ 3 کزورر نجا ندنچیاا رال وجب عناو -. ردلکد
 و ماس .بولول :قنجو یاصتم تباع هدنرعلا

 پولك ند وطب ربوچ لیجافاو ندونح-هدادغب 2

 اد

 eê ۳ هدر عن كنم . ږدی را هنداب او

 زد مآ وی هنیرخاوا ثلولیا .بوباشاب ندنا رپ رح

 E زوا نةحرد ۲۹ ناب .هرار ا نمایقم
 زاغاب ید راقو وانوط تر ایرثک | هنا نیشیق
 as بوغا نار وغاب د ۔ هدننآ نانس ًاضخب

 للو ا e .ررب و اف ی ذک

 یو دیک

 تن 0 E للعلا قوچوء+ر ۳ نوت
 تورا روغن الصا ابرثکا هددماپ رو ۱:۱ قفارقم

 رار هلکنو را اشا. ندهحرب ۷۳ تراوح

 نیمروک روا دلصا. .ردمالغایص هلتیاغ .«بولوا

 ۳ قو همك ترارجب * هحرد هسی هد رلل وج

ie CG 

 1 یراقوپ ند 4 ۳ قو هلب وا .«بوبیعا ابو 1 ند

OS 
 3 روجغاب روغن ردق نی درزا رولو

 جد, یقیدغ اب راق نیشرق هدهرونم ب دم رو هدنمهح
 ۷ ابی

۱ eh 

 + يع هت 22اچ نق واک زز وتا. زدفو رمال عسا

 Et لقب شریتک.هدوعو ازار وغاب

 همه دل بدو هلوک یملهتروا. «قرهنوروق



 یمرب ,بویلوا زسلوصح ردق ینیدنلوا نظ برعلا
 زاعحح هلا ناع ځد هدهحرد یعکیاو هدنع هدهحرد

 امرخ .ردراو یالوصح رادتیفو عونتم هددجو
 تولوا لوضع یر هلاو یوع كن رعلات و رک

 هرولوا لسا :یسهرنتک عاونا تاو را
 رادماتکی كرل رع رار هلدوس هود هدرللوجو

 عونرب رونلوا ریبعت هرود .هبرآ یادغب . ردیتشیعم

 رصم «هيلو صف «هلقب ؛كچم «ماسبس «یراد

|۱9 RN a 

 نوتوت هدرللح رتکا «ېک یغیدلوا لصاح هدنرلفرط

 .رولوا لصاح ید تانابن ضعب صوصخ هغمای وب

 یسهفنگیچوت نانلوا رببعت (تاق) هلبا تانا ضعب ا

 تارا شعبو راحاغآ نربو یی رع ععع هلا جاغآ

 هدنتبح ناع .رونلو هدنرافرط رثکا كيرعلاةریرح
 .ردروبشم یسانق زاجح .رولیریدشدتب قوماپ هلتیلک

 یسهیلصا تالوصح كيرعلاةریرح ید یفماق رکش
 نان هقشب نامو د هک هەو نی سا
 هرق زوح «یلادرز « یانغش «مدأب «رحا «هوآ

 ؛لاشرو «بانع و كىرا ؛دومرآ الا .توط

 «یعاونا "هلرهوتیم رناتتو لدم «چروت نوع

 رثکا تیرا ر :تروت هک دارت لا
 دیذل كب ؛بولوا قوح بر رلغاب . رشت هدنرف رط

 ۱ نواف .ریلیاب تبارتش اکا هدنعو «رولوا موزوا"

 هلو كب ؛بولیریدتشبتب هدرلهاب ىد زو زاقو
 ( ةیمأر نانکنا یدنه ید قلعتم هبه زاس .رولوا

 ؛ناخمطاب «سناموط ؛جواه ؛یزاب SEF هی

 ؛ناغوص ؛بروط زا رق «قابق ةن < ا

 روا .ردناقشرلاج هداعلاقوق لاها «بوتلشا یا :

 هدنرلنامز قل5اروق «بودنا ظفح یو ندنرلعسوم

 رادس قاط رب یرلکدتیا ریبعت» هکر ؛نوچآ قغاللوق
 لوب هدنصوصخ یضارا یاوزا قره رلطوحو

 رل دیس هل و ید هدناع .ردراو یرلت زابموآ تقد

 یرلهلراتو هماباخد هدرلری نعپ :ردقوچ رضوحو

 | رثکا كيرعلاةررح خد تابوبح راسو ییادغب

 ۱ یخ 9 ج - اا كنه ویق هدنع .ربشات هلتلک ید

 | یرقو یراص قوماپ دیوچ یک یتیدلوا لصاح

 ۱ یدنه رو یدنه ءاتفو «یکم ءانس لہعتسم هدنط

 | كچوک عو رب ب ۳ بح وم ىا وب ېک شیشخ

 ىز ج ۱۸۰۹ ی
 - ةر رح .رارکچ وص ندرلووق نزد كب نوجا اورا ۱ - 5 حد .یلورت عباتمو تاناوبحو تالوصح

 یرثکا .تكلابح «بوبلوا رانامروا نایاش هرکذ هدرعلا |
 نالیاص هدیراقوب هرجیاشاب یراجثا .ردقالبچو قلشاط |

 قرهلوا كريس ؛بولوا ترابع ندنرلجامآ رلهوسیم

 نیعساب ینابیو نوتیز ینا قبب عدرا «نیغلیا ضعب

 قلهتروا هدنرعسوم رومنای .رونلوب ید یرلحافآ
 لصعح رلاعم یخ ؛ بولیتروا هلراتوا لیشی

 - وروق یرلنوب موع داب نده قوچ ؛هدهسردیا |
 رلشماق كل سکوت عون جاق رب هډنرلرپ قلوص .رود |

MES |رلردبا لاعا رصح ندو رل رع » 

 ندشماق ەدەماب. یترراود كنب رل هناخ 3

 ردراو ید راتکسم لوم |
 هود هلا تا هدهحرد عرب یسهیاها تاناویح

 برعلا:ررح یتشذمو نطو لصا كنهود «بولوا |

 بولوا روبشم یخد یسنح كنیراتآ «یک ینیدلوا |
 هل رلهود .راقیح هدهعطق و یرلتآ لزوک ك لا كنايد

 هعون قوچ رب «بوتلو هددعم یرلییا ناو یغوچ كل
 یرلهود نیجه هکرحلا عیرس تیا هدناع .ردعسقنم

 یسهیونح .لحاوسم تیرعلاةریرج میر |
 كرتا .رونلوب رلهود سنج یا سعب ید هدنراتیج |
 رادتیق وب هحاشاب .بولوا هدد ج یرللزوک كا د

 هزنعو رع ؛نوچا قلو يعم هدعوم ره هاویج |
 كنهربرحو هنیرلیداو هلحدو تارف ریاشع ضعب یا ۱

 رعشو هزاع :ردرلشللا ردق هنرلفرط یراقو لا ۱

 روا یرلقاصبقو تآ یلهرح كنیریاشع كفتنمو
 نوا ید یرلنانلو هدد بولوا هدنرلهدار ٌكي

 هدنرلفرط راس كیرعلاةررح .ردلکد اشا ندی
 تایاوبح رکید كلرابرع .ردهدرادقم زا اهد هسدا

 هلا رتساو بک ؛ریغیص «یک «نویوق یر هیلها
 - هیشحو تاناویح .ردنرابع ندهراسو یدکو كيوک

 هدتماقم یرادمح *رللوچ هدشاب لا هدنسهربه ین. |
 ؛نالتریص «نالبق .بولوا نایاش هرکذ نالسرآ نالوا, |

 یرلسنح نویمو ید لیک ,لاقچ «زوموط «دروق |
 یرضم لاو یبلتیط هنا كشنارشح_ ,ردقوچ برا
 یم رون وا ریبعت (غدال) هدنفر ط زاجح بولوا هکرکچ |

 ,رونلوت ید لعوروآ لرهز عونرب . نزربتاپ تیغ
 یواح یهفلتح نداعم یسنصارا و ۳

 د هدهعدق ةنمزا «بوژوا صنف ندهیرتآ قح وا

 ىذ بوعلاةریرح مولاىلعو هل رن دعم نوتلآ ن

۱۹ 



 نکلای 4دلاجب ییدعش «هدهسیدا روبشم هل راجحا,تهف
 رالدعم صاضز تلتربک یل« قسعب هدنتبخب ناع
 ناب نفر ط لاها خد ادعم ریقاوب ؛ردیشاروک
 عب ید هدنرازاوح كلهم ر کمکم .ردهدقل راقبج

 هی دشا نیحایش !ردشلروک یرارامط یندعم دروکوک
 «هدهنرشمهمهزوک راندعم للتعفو یلتیلک هوا ردق

 هدن رون یمشظت كبو یزازبزآ كب كنتساو ةعطق وب
 ۱ رم نداشت هوا قو شکاف
 تولو رله لبخ  هدلح اوت نم ر وصخ ا
 هدرلهطآ یک هدراوحوا" 1 ن اب زوط لک

 نر یءدسراف رخ راق“ یعیاو هغا قوج كلي

 هسیا یلعبا احا ونو را رخ یهدنبخوا هایت هظا
 و

 هر رحاک :اعرلهذف و ناتو تنسح ؟ یشلاها

 ینالاها "زادقم كن زعلا

u amنی و زظ ۸  

 هذ عن او" «ینا و RE یدارا هی دک ا

 و ء رو هل ندنا نالوح

 یتسلاها" كى رغلا ر وح نوت ؛آ رتظن هتفح هل وا

 عشا یئ راقنخ هن هدای ندآ ۶

 هح برع یسلاها نوت كيررعل

 ۵ د 9 5 الو

 5 رح ٠ زدزاتشم

 هدم کلا «بولاوا ندعم همتا ندو توتسنم

 .رونلول "یدورترا قم نرحل هدرا هبصقو رټش شنو
 یر اناس دنه رادع یخ هد رل هلکتانالوا هاکت راع

 نیرواح شعب بوسنم ه هفلتح سانحا هدهم کم هکم

 قرهلوا "یلدازاو “لۈك هدتنف زط ره كنرعلاق و رخو

 تان یتهلج بلتتیلاها . رد راو ید زلبحصز قوخ رب

 حد وب تمار نخ: بول *ملکتم لبا نرم

 مق نوب كناقیزفآ و هت راق زط عب رکید كنابتنآ
 كاپ ووا رعصع رک ایدی «قرهنلوا سعن هنمسیلاعش

 خذ هد لر قوجا ر یک ا چا لزهکت روس-لینایسا

 ییا ار یشلاها-ت علا ة ر لح ن زج : هارد جلب 3 2 لس

 ۽ هی رابه زم- یاهو ویادیز -«یتس عی هدب هياط .جوا
 سلب اهو وه دن هژزوا تیوثکا رایدیز «بولوا ممتقنم
 یکیطحک ناھا ب رخل رج . . رار وجمل و نږد

 ۱ لرل قت هبولو

 . "ةزهراو ید ینایمقت قوح وب هدهح رد ی هنکیا هروک نزاو کعا و 4 واوری رد اعم ھل یوا

 ٤ ۳ مقیم نکی : قزولول" یودو

 -لعو هدرجا رج

 تاق ولعم یطقو الغاط نانیتح

 هونآ:«الیبوک یارفااونلل تولو( رامدآ لنا ییلاب | توت رفج رنک یرب"ندیکما ؛بوبلوا نکع كمرو

 ر نس وا ۵

۱/۸۷۶ 

 |« لشو رود «لجاسص. «رق «یلازوک/ موق «یلکذر

 ئالاق ردە دیس هنقاومشا لجاوس یسکیا لوصو هدنس |

 کج
 | رایج نالوا نکا هدراةلاخف لوغتبشپ ملعناصو
  بونخ تهی رج هبشو,هدرللحم بب رق, هلا وس هچ شاب
 غب كدا عي هدرا عفت هل رانج ۲ يرض
 ۱ هدا هبجوکوب نیشن هبح. بولوا نک ایہ هدنرلفرط
 نر لتلح-لاعش تنم رج همش هسسیا رایو دبن نایاشاب
 ةبلبجو وب +.ارانوتلوت هدرا. نالوا بیارق م ول هاب و
 | رهو « تمرح : لس ولج نامه: سنیلاها نم
 (بولوایرمیج « ززواتیموع یتیلاها ناو ناعو
 یوتاب نکباج ىع وا كتپ منلاها رو زاجح

 «هذدوادقمآ (ةبسن>هرلپ نخ لو دب « .لدّستشن هج

 ۳ قىش شن ةا بزر ق4ا: كنبلاحاا ماوع:تولوا

 ۱ .هزژوا تیموع "نابرع یودب ك رکو یرتضح درک
 ۱ راضفالملنات «بولوا یون هج وزو او: تسنردتت

 ۳ ۱یادضب ًابناسا:دنودلوک كب یزلنیداف: هلضو «ردهدنرب

 قم [جرابنمایب تیاغ یرلشیدوب نوکژود یرلقالوقو
 ٠ :هدنع-ضوضخ العز هديا یشیاها:راهبصقو .زبش
 ۱ هادا وا نین شارفت !اولهنواج لیتو یز
 "طالتفا اهل مخو و ا ردق چر نلمدا ارعما,هدناجیرد
 ا تاو غياب :یزاشایو-قازق مدنا رانالوا شلم هما
 « سف میک ابی لب رع". روبل وہ یخدنامدآ یلززوک
 زا ون اهو رول ی نعاشو :قوطت اعبط ؛ناخسللا

 اط بند ن ةمل الت, | ج د دیز اب رد راندا

 « جیرحلا ةزینرح حج + ,یگرهبصقو ریش « یتایسقت

 «زاعح.ازویسقنم هیسف ةد _ هح ور قزهلوا یعیبط

 اه دج فمر باسما «نابع + عش «توممنح+نم
 متکی كلبا بی ولوا؛هدلخاوس یسیتلآ كالیا ران و
 -:- هیلونج لجماوس) یسنکیا ؛زکید هدب هییغ لجاوس

 «هدلیشینسجترب «بولوا" هدنطسو ید یوا

 ۱ اچ :ردعقاو ا هدبونح یسیمجچواو م هدطسو یکی
 ج

 ےلزاجحو ندنع, ییوهطخ (ربسع) عقاو هدنسهرآ نم هلا

 ود دانّودعم e ی .هطخ (رجح) عقاو هد هترنلاعش

 ا رخت او هدنسهرآر ناع هلا نومرشح

  كچو کیا هللسا (هرع)و (هوعم) هدنرفکا هنرلهطیرخ
 1 برع نويفازغج زغج 6 (Oa هب هطخ

 ۱ ,Ei عقوم , رو هلی رحش یلوتی هدنراتآ



 گارد

 هدنوک :ینوکوب هک هنس هیساپس" < نایت ا
 - هبقرش لحاوس لیسی رع ےسق نوتب كيرعلاةریرج
 هلبرنکا كریازج یهدرجا رح و یسلاعمبق كنپس
 هيلع تلود یسهریوح نیر نانلوب .هدبسراف رح
 بوسنح یایتتم .«بولوا هدتتیعبات تح كنهيناق
 بابو یرلراوح هایسهلکسا ندع نانلو هدنسرغ
 هبا هیطا كچوک یا رب عقاو هدنلخدم بدنا

 . ردهدنلا كنهرتلکنا .یراهطا  (نایروم:نایووخ ) -

 ید تموکح"تكج وک لقتتتنم چرا هدبرعلا ةرب رح

 هک رسما نا کوہ او یسح ر كرل وفول و

 لتوق هقدلوا امدقم « هدلاح یفیدل وا طقسف _یررکرم

 یراج یملح یخد هدرابکتز..بولوا هدنلاح تلود ۳
 هیساقم هن رای یتراثاریم ردارب یا ٌاربخا .یدا

 شیک هرابکتز یرکیدو شلاق هدناع یرب «بودیا

 هاقتسم تم وکحب ییا.رگید .ندشلع دراز .لفنوا

 هدیونحو (لیح) یکم كنيک هدلاعش ؛بولوا هددجت
 كنم وا هدرصشو .تومرضج . رد (ضایر) یخ نیک
 یاعدا هاو شانشم قاط رب هسیا هدنسبقرش ممق
 ةتلع«تلود .تعرعلا ةر زحل د نمد کعا.تفوکح

 قاعسرب هللا تیالو ییا یراتبح نالوا عبا ه هتناقع

 یالو زاجخو ندنعو زاجح, رلتبالو «بودیا لیکشت
 ید قاس و ندهمرطم هکم تراما نانلو هدتلخاد

 اسخا ینعی ندنعلفمصتم دج نالوا عبا هنتنالوب هرنصب

 هنیرلهدام «اسحلاو نمر «زاجح»] .ردنرابع ندنسهطخ
 [ هلبرویپ تعجارم ید

 هروک هنتعسو .یرلهبصقو ربش كىرعلاةر رحب

 «یربش رویشمو كل وی :جاقربنهنب هدهسیا لکد.قوچ

 قوچ رب هدنع صوصخ الع وا :یراهلکسا هاکتتراجم

 هل راسو غنا رادقم یرلهعلشاپ هک« ردراو ی.راهبصق

 :رونلوا رکداریز هجورب بارپ
 17 هی ) هدزاجخ ) ۱

 ۸ شیرک وہا ۱۱ همركم کم
 ۸ هیقفلا تدب Ree هرونم ٌةنیدم

 ۷ ۰. دبر fo : چد

 ° 9 . جعل ا میت
 ° رامذ "e ت

 4 ایا oir فاط

 ۱ ت ) هدنع (

 ۳ هه , ندع

 ) كيو ر ( 4۰ اعنص
 ¢ عرب ۲۰ ۰۰ هدندح

 ¢ مابش ۱۳.۰ هدفنق

۱ ۰ 

 ی رج ۱۸۳۹

lk)عمار  
 جا و تو وک- RL طو م

۰ o r 
 ) هدر ( ¢ هقرب

 ۳ ضایر ۳ راعم

 o ۰۰ هدب رب ) هداسحلا (

 ۲۰.۰ لیح ۲۵ ۰۰۰ (نیرح) همم

 راس «ردق هنره .یتراجتو عیانصو یراعم
 هدب رعلا ةرزرح «یک یغیدلوا هدهیمالسا كلاع شا

 PR A شا تا یا

 .بو-یاوا ضرقنم نوتبسب هن .هدهسیا شمالاق
 قمزاب بووقوا « ندنغیدلوا ج یرلنایسل اد

 هددیز «هداعنص «هدنیغرش نیم رج .ردزآ یرلتیلمت

 ددعت« هدرا هصقو ربش كحو ب راسو هدطقسم

 ثیدحو هقف ربارب هلبا هبلآ مولع «بونلوب رلهسردم

 سیردت نونف شعب یکبطو هسدنهو یرالګ ریسو

 قجهنلوا دع ندالک قص هدیرهلاةروج .روشوا
 ثکا .ردقو یتردن ید كنارعشو ایدا نحو كناوذ

 یرلبتکم نایبص طوبم هوش رش دجاسبمو عماوج
 باسحو الماو تباتکو تئارق هدنرلحا بوتلون

 نیا ثانا .رونلوا ظفح فیرمشفحهو «ریلین کوا

 .ردنبدافیراهحاوخ ؛بولوا یرلبتکم ناببص هج ربا
 هدنراهبشقو ریش ضعب كناعو نم هلبا هنیدمو هکم
 رر هداعنصو هدهمرکم هکم .ردراو هناخحنک جاقرب
 همانلاسو هت یر بولوا یسهعبطم تبالو

 قراعم

 یخد رلباتک یلیخ هدنکه دهم رکم هکم ؛یک یفیدلصاب

 .رونلوا عبط

 ؛بولوا رح كب یعیانص كنسیلاها برعلاةریرج
 نده رو رض عیانص یک كالیزرت «قلحارس «قلیحراود

 ندقومایو ؛ردرشتنم یبخیعنص قلی وبق هدنع هقشب

 راج .ریلیاب هحال | عون رب هدنزرط یشاخ ماشو زب

 هیقفلات هی هدیدح هدج «پولوا_كلشبا :یلیخ
 هرصبو هدیدنه رګ هلی راهلکسا رجا رح راسو

 ندع صو صحم العو هد را هلکسا ددععم کب رف روک 1

 ابوروآ و هل ط.حم رحم .را زج «هلات لیدنه هداظقسمو

 ۳ ؛یک یدنلوا ارحا یطاعت رب وب هللا اقیما و
 یند رلناوراک نیاشیا *یلوطان او هماش «هقارع هناا

 ةريزوح یتاجارخا .رلردیا لقن ایشا تیف ید قوچ رب "

 اب «(ی رد هوپق هام رخ نالوا یوصح تاب رعلا ۱

 هراسو اق «هغاب « یندص ؛ یا دوج «غع «یکء«ءانس



 ىر ج

 هني رلاهلکتسنا برعلاة ر رخ ندناتسدنهو اش رفآ هللا

 یالاخداو ؛ندرلیش یک شاغو یثید لبق نانلوا لقن

 هسوسو نولاص کشریقاب «ریمدهلباهفلتخم هشقا ید
 زکر انان ردم رابغ ند هتل تالو قلعتم

 اب ول وایرص وصخ دادعتسا هکلیحنک رکو هت راک

 دنه هلرلیک كچوک متاتط رب یرلکدتیا زییعن كولش
 رابکنزو هطيحم رع رارح هنلحاوس نیچو
 رلهود .رلرزدبا تخایسو ریس ردق هراقسغادمو
 ؛ زاعح «ناع«نع كارە دنا قش یرللوج ید هدنتسوا

 اردن احا هو ترا هدنسهزا یا رعود م اشد

 بویلوا رللو نایاش هنقالطا قیرط هدبرعلاةریارح
 او یرلیداو ندیا قع یربلوچ ایرثکآ راناوراک
 | نانلوت هته ندهلخمو نالوا مولعم ةحرلیودب

 درللو وب .راردیا بیقعت یرلووق نیرد تیاغ
 هکم یسهلجج .بولوا یرللوب جاجح یرلهجاشاب

A 

 | هم رک هم اخ ها ازدنا عمجم هەم رکم

 و .ردیسقیقح رک رم كنرعلاةر رج یرب ندیکسا
 ندماش یسجرب .بولوا £ یرلهجلشاب ك رللوب
 هبقع هک. ردلوب ندیک هکم هلقی رط هرونم ةنیدم
 یستگ یا" لو ید داش رط رمصم هدنزاوعت
 ماش هدهرونم هتد لره ندنجا همام نددادغب

 یراقرط ناریاو هرتصب هک؛ردلوب نشلرب هلبقرط
 هضار ندننرح یسعنجوا ؛ ردبا قاحتا کو یخد

 هنیدم ىر قر#ل را ههبعش ییا ندارواو ند یک

 ۱ هک. ردلوب نالوا لصاو هم رکم ۀکم یرکیدو هو رونم

 هفوفح «نوحا قلتروق ندانهد «یخد یشرط ناع

 اکو هدارروا E REA رع لحایس ردق

 هکر دیقی رط تومرضحو نع ید یسیج درد ؛ریشالوا
 .رگ ندنتسوا كنارس لبح

 چوآ درر ےک وف اا لاوحا

 راس هللا لوچ ځد ندنتېج رو هللا وص ندنتبج
 یە راب لاوحا «ندنفیدلوا شلریا ندلاع راطقا

 یخ راتتاعوقو بولاق لوجو یریآ تقو قوچ رب
 ندنآ روبظ تقو تقوو ؛ شماعشیراق ههیموع

 هکمریک هنجا كيرعلاة رج یرب چہ هنرارگنابح
 .ردشمهعا
 ماتم الآلبو دات الا لک نشان تام ریل ةر رک

 منا تراحم "هقیقح ریل هنلوا میسقت هبیا قرلوا
 رولو تم لد ةن رفروک هبقغ "ناد-رفزوک یادتنا یوعلا 2 هر رح عب دفا (ماص) نیسنلا

 ۱ ق
 دک ورانو "تیلوبح لاح یتیدتلو یر ؟ندتفلتس
 1 ؟شعیا بلج -ذف زرطوا لاق و بو زاب

 ةررح هرع بْب موق ریارب هلا مالسا زوہظو
 ۱ . بوبالشاب هکلک راط تور و راد ملا

 ۴ كموقوپ ینصن : لب وسم عبر نالوا مولعم تقووا

 1 نراعم زاونآ ندقرط زات و شلوا یهاکنالوح

 ۲ یوق برع .مالسالالبق .ردشلدا رون هلشدمو

 ۱ ؛نکیا رح هرعلاةریرخ قرص یاسل برعو
 ینونح ترع كاما نالو موق و مالسالادعب

 رخ مویلا قره هاش یا رفآ نوشت لیک

 ۹/5 نا .ردرشتنم ددهنلحاوس ىن الط 1 طبح

 ۳ E نوچ رات كبرعلاةررج قح مالسا روہظ
 طاف طخ ر

 | فثرغ) "هدرانامز یا كاك رعلاة ری وح

 نوقم ةلماۆقا مخاط 4 ناتلوا هیت (هدنا ترع) او

 دیخلش اهن زاع برع «فولوا م ولعم یتیدلوا شل و

 ) (لیبع تط «شتدح ؛هقلاع «مهرح دوش

 1 هل قم لا كران و !یدبا تکیم ندنماوقا ےہ

 | كهز «بولوا هقلاع هلبا دوو داع ۹۹

 تیما وال یخ قدقعشیراق هلنا لیعاعما ی ید

  تومیشحو نعتداع موق :ردراو :ییسصو صح

 . هدنسهونج متبق نوتب تكيرعلاةزیرخ هکلټو هدنرلتهح
 :یدنا"موقرب قامو یرضح هخدلوا بوتلون

 e -هیننا ندزاشاط e ندم “ص وصال الع

 mm اا دی ول وا تم یرلئراپنم هدنساشنا

 هر اهل و "تاریخ هلیناشنا هنیص بنا یرازادنکح

 هان رغ لاش كولا رح ةا يوق دوم

 هدنشهطخ (رجخ) عقاو هدنسءرآ ماش هلا زابح یتعب
 دلتا راه ربط هحاشان درام .یدبا نا اس

 . هبلولوآ ترابع ندا راتکسمو راهرجخ ۳

 ا اروا ندرت قره رک رب
 كولم .ژویرتتوک یراقدلوا شماشاپ هدتبندمو
 ناتو ندا روبظ هدهنردنکسا هدننامز فئاوط

 e ۳ تک سس ندشوینارغحو نیحروم

 و قات ردق هراشفووا كموق و یرلعآ تحخ

 3 ید مطو نسدخ «هدزاعحیوق مهر ح ۰ وطن

 .یعوق-هعلاع ىدا لک ات" هدنتسهرا نرخ ع با هماع

 1 طب «تونلوب یالنک لاعش" حسف كترعلا ةر رح سنا
E+ 



 ی ت ۳ 3

 ندبرع ماوقا راس زا رل تار, هيلع ن 1

 یرارکد هدلنارساب ېر بتک بونلو مدنانساتم هدایز ۱

 م هلا زابجح ید لیبعو ےما .روسیگ قوچ 3
 لیدی هراتییحت

 هان رلقدنل وب ا و درام بر 3

 هددسدا لقرف قوج لب ندییع كال ییدشو ۳

 ؛ییرع ناسلو دودعم ندهیماس ها .هس هدلاح ره ٣

 ا ملکتم ا رب ناباش هفشوا دیش مدق

 ماوقا ردق_ هبیدعش اذه عم ؟ردن ونظم ىراقدلا

 كاا یرلقدلوا شو ماکتم كنه روڪ زم

 هروکذم ماوقا .ردشمام هنل وا لحو فشكرا

 روجم هقدلوا برعلاةریزرح هدنږلنامزو ندمت .یلیخ

 «بولوا ندیابوا هدب یرلیدنک ۳ e شفلو

 دک ناق ؛ندنرلقد شاپ هدنچا لرشو ل .لرفیکا

 هدوم .موقو (بوه) هداع موق یرزوا یخیدلوا روکذم

 یرایدنک «قر هلیرویپ ثعی مالا امیلع (باص) خد
 بوک هناعا هلا یرلکدتباتوعد هدیحوت و,ناعا

 هی تفآ ررب ندنراکدتیا دراما :ملالطو هک
 .یدیشلوا ,نارنو یرله روت «بولوا كاله ها

 (هبرعتم برع) هرکص :ندنکاله كنه راع یی رع

 هروک هبتباور كتاروت هک.ردیشعا روبظ یاوقا

 هرز نطقت ,فو رعم ها رزیسا., ناظعف برعلا نيب

 ترجه هیملاةریتوح نداری ااو .تكیصخشررب
 ندرلنوو, .؛شلول رغتنم ندندالوا كنو « هام سع |

 روہظ .نالیک یو .ر (یریج) نروس تموکح هډ

 ندرلنو | ځد یعوق مهرج هدیتیاور رپ «بودا
 برع ید هر وک هنارق نعپو, هدتیاور رپ . ردشف وب

 ماح نب شو تروجلمأ» ندهیماس ما یناوقا ,ه راع

 ا شا حوت نب مانس مدلاح يرلقبلوا نیلا
 ین كنو هابلوخد هنرعلاةریرج ,كناطحف نالوا
 هنسهمز هیمايب ما ي رعتم برع ر ا بعشت

 ..ردشلوا لخا»

e 7يسیلاها يسآ )0  
| 

 هرلاروا ندنرلیدا و هلحد و بز و كنه راع برع,

 ند

 نالوا

 یز 9 ۱۳۸۳

 نطق ايو ناطحت ندنارف "یداو, هن «هنیرزوا یساوا
 دوخاو نالو هدنتسایر تح ,كلصخش ر هدنیسا

 كنق ضا و .لتعاجیو لتوق نابلوا هیچ. هلع وب
 شتا هدلا ینطاسو ,كلم « هللا لوخد هبرعلاةریزرح

 هدهعدق تایلق هلو ارز دول دک 1, یغخ هلوا

 ییدلرتبسوک هدننروسص صخجث رب موق نہ ایرثکا
 ندنطالتخا هلداع موق كرابناطحف ومیشا,.ردمولعم

 نبرد اس
 ینحهلوا شا روبظ لئابقو, ماوقا قاط رب کید ید

 ندنسهیش_ كداحموق ,نرنص كرابربجب ..زدظ و

 .ردلکد دیعب ردلاقحا ید يرللوا ِترابع
 لصا : كرهدبا لیکشت تاود رب لوس ایرج

 ناع «هدلاح یعیدلوا یسهطخ نع یرلتنطاس لحم

 هدتباور رب و «كلم عیسو ردق هنا رف "یداوو هزاححو

 تاحوتف یارحا ردق هنسهیلاعش لحاوس كناقبرفا اب
 یراتی شنوتردق ةنبج اصعب هلق هره .یهراسشلیآ

 ره هدهسیا رهاظ هغلابم کءدناحوتف نانلوا اعدا

 «بول وا تلود ۳ لت وق )حب هن ريج تلود هدلاح

 روم كب یمحوا كيرعلاةریرج هدتنامز كتلود وب
 رب ؛بولوا یراربش برامو ابس يرلرکم .یدا

 كت رادس وص ےسح شعب هل راهبصقو رپش قوچ
 كرلنوب .رددومشم مویلایررات آ ضعب كنيرل هینبا راسو
 عوقو یرلزواج رب هزاجحو هنع «رلیلشدح هدننامز
 ASE تعحام هنسهدام «لیربج» | - ردشلو

 "یداو نکیا هدکمروس تموکح هدنع رایربج

 ثرجه یضجوا او یعنکیا رب هرعلاةررخ ندنارف
 (ع) لیغامسا ترشح هدو هک نیلوب عوقو
 كشنموق مرح هلا هبلا راشم ی .ردبرحج هزاجح

 نالا سا (ناندعی) هذعب ندتنحارماو طالتخا

 هرجاشاب هک ردشا روبظ یموق (هرعتسم برع)
 ی .یدنا هکم یر "رک «بولوا م هزاصحح

 یرلاسور یدنک ؛بولوا ےسغنم هلابق قوچ رب ناندع
E EON sgh aD, AE نت 

 ١١ اربع نادلک نیرو او ۰ شا . ترجهو لقت

 تبا رقو تبسایم هلا هيما ا . یک نیل هکبنفو

 شو يول هاچ
 كليدعش كتا ,نییعت نتس هنیجردو ,تروپص كتيا وق,

 لالععضاو تیکن راچود كنهبراع برع .ردلکشم

 | «هد4پسیا لمس هه ش یمح هوا

 هدزابح .قرهللاض رهبعش ةنفرط ره كن رعلاةریدرح

 فثاوط ولم .یدرولوا یراچ یرامکح اصعب ید
 هدلعدب و هر کوا راسا هدنابغ راناساسو هدشامز

 كنهربج تلود د هرلتلود كج وک ندا,روبظ

 . ردب وص یرلقدل وا ند رل هبعش

 ؛بولوا راچود, هفعض ایرج .هلئامز, روم ۱
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 یرلتوطس هلینازواسج هراباشح صونصخالع

 رعصع عراب هربرح هبشو «ندنراقدلوا شعا ترجمه كولم ید یرلتموکح هربحو رابناو ؛شلوا لزلزعم
 «هرکش ندقدلوا شاپ هعل هلتسدمو توطسراونا ردق |

 ٠ هنیراخشو لتموکع كچوک قاط رب ید هدنرفرط
 راس تایزعلاذزچ «بوریک هنتیعبا تخم كنتسررف

 ترضح هک« ىدا هدنامز رب یفیدلوا شاق رلهلیبق عبات

 «قرهلروس ثعب هلئلاسر مدنفا (ماص) تاناکرخف
 نوا شب «هدنروص قحهئلوا لع ندهداع قراوح

 | نیبم ند نقلخ برعلاةر رح نوت هدنفرظ هنس

 هداحا *هرباد رب رع مط موقو لاخدا همالبسا

 ۵ (هضر) قیدص رکیابا ترضح .ردرلشمرویب عج

 كیرع لئابق ضعب ندا دادنراو لوکن یتفالخ نامز

 هلا یک هارایعدم ضعبو یعاجرا همالسا راد

 | نامز ۵ (هضر) قوراف رع ترضح تیابن بوک
 ۱ لخاد همانا ؟هریاد ب رعلا ةربدرح نوت هدنتفراح

 | هدشنح راخ كم زعلا هربارح تما نیم ند «هلغلوا

A 

 | نامززا «قر هر وس تربغ قاسریعش هنیمصنو رمشن جد

 و" » جد رصد و ناربا «قارع (ماش هدف رظ

 تناغع ترضحو *لشلوا عبا ههيمالسا یاہطع

 دنه و ه رپلاءاروام ید و دح كن هبهرلسا تفالخ هدننامز

 ترمضح هدعب .یدشعش وا عیسو ردق هتدودح نیحو

  تبنایم ندیا روبظاهدننهرا هبواعم هلبا (هضر )لع

 تدمزآ هیلخاد تابراح نالو عوقومالسالا نی هنبرزوا
 هیاژطاوما تفالخ هدهسیا شعا ربخأت راچود یلاعوتف

 رصع مرا ؛قرهنلوا ماودهناع وتف هی هجدیا ررقت
 بونج كناپوروآ هلینتنسلاعش ق كناغبرفآ ندهسک

 مار: هشیرل رفنضعغ برعلا ةريزح ید یمسق یبرع
 .یدشلوا

 ندزاجح .هّکدتیا عسوتو قرت هیمالسا تاحوتف

 كىرعلاةز رح لصاطاو ندد «ندنومرصح «ندنع

 | نالوا حف یکی هورک هورک ر رع ندننفرط ره
 «قرهلیغاط, هنفرط ره كنا ملت رجح هراطقا
 سثن ید یتاسلو تبسدح برع رار .هلمالسا ند

 عون.ره كلام نانلوا چ ىکا زدراعا ےھلو

 قئاف هبرعلا: رج هح روع دادعتساو بابسا

 رک .هرکص ند (هضر) نافع ترضحو «ندنغیدلوا
 هماش قشمد هب هف وک ندهرونم هندم چد تقالح

 ندا لکم ارغوم ,قرهتنلوا لقن هدادغب هدعبو

 هدنحراش كم وعلاةربدرح یرثکا ید كنهیمالسا لود

 هدناح رب لصم و ورتم ندیکی برعلا:ریرح «هلفلوب

 راس

 هیظغم فک نالوا مالسا لها هاکهلبق هدهمرکم کم |

 ی از ج
 هبهیمالتنا راس راطقا ید یّسیلاها رفکا ًاتاذ «بولاق

 كع دالواٌو هدنرلنامز قالراب لا كشدم راونا وا

 نام. «یخد هدرلتقو رب یرلقدنلو هدلابقا یالاب جوا

 اذه عم :یدشلاق هدلاع 5 جراخ ندشدم اراد

 لنمزلار خف ت راح فی رش دقرم یخد هدهرونم هنیدمو
 | فازنشموژزعم ائاد كرابم ناکم یکیا وب لغم وب (ماص)
 . هیمالسا یاماو كولم, یهدنف رط ره كنايند «بولوا

 ؛شفوآ ته یر هنننراشزتو راعا ندنف رط

 ۱ قراتو مولغ زاونا عبنم اعاد نیشرمش نیمرحو
 ER .ردشغلوب

 یتتیدلوا لزا كم رک نآرق ربارب هللا مالسا روبظ
 . كرلبرع نوش یفاسل هرعتسم برع یعب شیرق
 تاغل اد «قرهشلوا ذاتفا یمن ۳ ندا ناسشل

 ۱ لر هم روم" رلتغل « هلغل وا یا كن

 ب هکندهدکشیوشس تفل رب هقشب موبلا هدنرلغ

 لرلیرهج ندلرعتم برع او كداع موق
 .ردظوشن ینلوا هلاق ندناسل یراقدلوا شلیوس

 طخ نالوا ةلاشم هتنطخ كرايلهکینف هژرایزهج

 لوک هراشاط هدنع قرهلوا ررح هلل راض وضح

 .ردهدقلشلاچ هنیریسقتو لح درلیزاب نتعب نانلوب

 | ییدعش "نناشل " یربج یراقدلوا زر هنرلب زاب و

 ۱ ۷ نآربع 0 یلثرف ی

 زد وم یبماشم

 ۱۳ ا کا نیاز فک

 هنت رتمواقم ڈرا ولع هدعبو كربپ زی یسهظخ زاجح

 ؛شمارغوا هتان زدم عن هدهرص و «بولوا نادیم

 تقوم شعب "هدنتسرب هدئنسه وا تب رعلا ةریرحو

 یرب مچ هد هسا شعا زوینظ رلتموکح كجنوکو

 یهحرد كحهدنآ قاقعشا بلک هک لبد تلود قع

واد كچ وکضعب هدنع درک ات
 روبظ رانل

  ثح هدنسهدام رکاب ید ندرانوت هک ردشعا

 .ردقح هئلوا
ta. 

 ۱ بک هو هدنرویظ كنهیناقع بلع تلود

 . هدنسهزآ رلفاماو رلخجشو رلتهوکح كچوک اط
 كيلاع یهدرمضم نیمرتسح نیفرح «بولوا مسقنم



4 

 ن ت ۹ 3
9 

 دف ی
 ناجا زو e 5 ا میل

eثلود ی زاجج ا نت  

 هم کما کمو: شل ,هنتزف رمت دی كن هام ةبلغر
 ربازب هللتعو:شیح «قرهپخلواب هلاحا ياف ىلا
 قلا یو :یکلیکب ن رکی دوسخای.ییلکی _شیجو, .مدخا
 مانیو یلظفاح :هنیدمو شش هن ۲ یرادل رب هایم
 ی يوبب موم ا خش هلارکید

 ناو E زوم برکه

 | ااش یندع ما ناب ا سی هاس

 شعاع یراق ط رکا كع نع ر هليا | چجابهدبسیا,:

 رکا ا دارا هخاشمو ها ضعب یرلفرط

 ۱ ناکقمح تنا .یدضف وا هراداو ) ظفح ا

 هدن رلتنطاس نام ز كني رلترضج ناخ ز زب رعلادبع ناطلس

 EI 4ه کر 1 .«قرەنلوا چت ایما یسهلخ نک

 والعب فتحا نیرو اتسحا «یک ينيدنلوا ذاا

 هدعب ودادخب هاما یاس دیس ر هلا ةاف ۶ كاع

 نایلس نالا ینوناق .ریشتوا قاحلإ هنتبالو * یو

 پرا للتو اهدو مدنرودناخ

 هدنرلتبح نری و نا. صوصخایعو هدیینلحاوس

 تقو قوچ د4 س اشا طبن تاپصقو عالف ضعپ

۸۳۹۹ 

 یسهرق نرخ نالوا |
 ) a و هدنلژاواب هقباس ام ید درمل شم هم هديا .هظفاحم
 هلن | بایجولاببعا هل هپیتنامز یلدع دا داخ و

۳1 
 رانو ینلیث زا هنینرزوا م زانحور یو ماا

 داصا بهذم ر یی «هرزوا كعا راکذا ییهشرمش نس
 كاا وا کجا قلیدنفراس هنیفيرش نیمحر «هلکشیا

 یمیلاو ربصم لیکو, هیب رب رایج و یی و
 یلیلاو هدجو فلاحا_هموجم ا ل ]و
 رایج «قر هلو :ضیوفت هبا شاب ا ۳

Eبهذم,هنب اد  

 ۱ یثر هقشب نده رک نآبرق,بودیآ رویظ ,صخت

 دوی جن

 تعحارم هنسهدام <. نام » ] ید نوچس هرنصاح و

 ۱ هل روب
e.و: « نت مو رج »از  

 - ام هتش رلهدام «هردرح» 4 یک اش 1 ایر رع مری

 ۴ هلت روس تعح

 53 0 | ناواک ةر زج هشت رل هدام 3

 5 روم ا

 ی ةريرح دوخا / 9
E 0بک" شیپ )یان ی  

 « ا رخ »1 هندی نلترو هتنربش را رخا هده |

 ۳ هل روع تو كنس ةدام

 ندن آه صف طاظتنف ۱ e رب زج

 هدتشامز ,یانعیف «بولوا ریس
 «یییالدنل واین ها و-نوجشدنا وا .هطاخا ند

 رب تنا رعدش ۰ «ب ولواء ند رلهاک ته تنه رهاقو

 «نادلبلام» ر دنوا شلوا قسم ,هنفاصوا قوح

 .ردروکذم هد

 اتصف ز را تخلف ھم نامللبح ٍ

 ساق ارعاق اإ نوا نفس پولوا لوح

 ندهیرق-:۱:۰ 2: ربارپ هلی راه لیخان (:ناصیرل:لبج ) و
 یزرکیم ).ازدراو  ؛یسلاها ۸۰۱۱۲ ,۰ او قر دیک

 هادنق سش هرتف وایک .۲ ۶: بنا ذدُیَص د

 , ؛:ردعقاو

 راج
۰ 

Dj ssn)ار ,تناتتسدنه  
 تي هطخو و هیانبنس 4طخ هناا وبحب

NEREیک چتر راما كچ وک رپ نالوا  

 لع هرتم.ولیک ۳۶ درودوح بولوا ربش رب

 لزوک# ودعماح یلاحا ۳ 9۰۰ و عقاو هدنسیلاعش

 4 را هما و خان قل رظا (باواوا نبش زب مطدتمو- |

 نادیاتسح ولب و دنشنس .ردطاح هلا عور ؟یضاراو

 ۱ تمروکج رب 1 هد ضار مویلا :بولاق يشتنم اهر

aی  

 یتاقع «قررهمل وا: طبخ ندنف رط رم هرتلکنا یو

 زدهدقشوا .عیس وتر 4 دنیک یرع وطر هتومرضحو ن 2
 ۷ لاوخبا-هلا - میلکشت گیرم تنلماماب .طقسم

 ی

 ۱ جرات ۳۹ تا ندع

 ۰ یشلاهناوت ۱

LB.را دىگ“ کا نع كنا ورا حج  

 E فا مس ا كت زاما

 دعا معتق “ردر زابع نقد ۷-۵۰

- 
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 قو وف كن وما وه نهقتبولوا لوو قلماوق
 . زدقاعص ب ناو

 هدحاوتف تک بول وا كمى وک

a:تارق« هذا نل ا لابعتسا ةتسنن 1  

 ندنف رطا قت دیبعوا دوخایو شمت ول هدنرزوا یرهن
 ن رفت ترج هک, رو بلوار دارم ئ روکا رب شل

 لاهعتشا ةستفاتحا
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 هبلاراشم هدنراتفالخ دبع یادتبا ك (هنصر) باطما

 و هرن رب نانلوس هد نداق تح نكتیف دیبع ونا

 تولغم «بودیا هزاحج .هلریناریا هدنباب . كنبرپوک
 هلم هعقوو . ردشلوا دیبشیراتبنج ینقت دیبعواو

 1 هلیعسا (رسبا موب)
 هنسهدام « یربوک نوزوا » 1 هما ناخ

 . هل روس تعحا م

 هد_نغاشو تنالو لح ۰

 هرتم ولبک ۱۳۰ كيلحو و روت

 ۱۳ A OVERPASS فرا و
 ۰۰ «بولوا هبصق كچوک رب یکم
 «یسهبلت ۱ یری ه «قیرش عماج ۲ «یسلاها

 لوک E E هفت ر لس
 لوغسش سس لدراو .یسروک رب نتمو هوش

 هد سد لک بونح یادم كشالو بلح

 و *

 یساصق

 بلدا اقرش بولوا عقاو هدندودح یالو 7
 نالوا ییاقحم î هل راضف هنک اطنا الامشو

 یک نده زف ۰ ۳ قضعمو ودرا

 لسم یروصفو و "یی چوا نکلاب تولوا
 رو تلاش BAN CBEST یو
 .ردنرع یروصقو لر یسلاها كتسهبحات

 هوا الا .هتشوتت تابش واوا بش لی
 لصاح یعاونا رلهزبسو هویمو وک هدو .نوتوت

 لیخ بولوا قوچ ید یرلجاتآ توط .رولوا
 شعب هدندودح یغاعس هبقزال .راقیچ یسهزوق كييا
 .رولو یدعم مورق هدشهیحان ودراو رلثامروا
 یرلههارخ هعلقو ةتصقو ربش سا هداصق نورد

 یسهعلق قيم يروبشم كا كران و «بولوا قوچ
 .ردیرهناریو كننربپش رېش (ایمافا) عقاو هددحم مان
 یلکارو را هق وط یقلقاتب هل رداچولاوج اضق “لاها

 .راردنا لاعاو مسن راب

 شا ا

 ودرا

 یشسضارا

 اشاب ینطصم 7

 - هدام سر وک

 [ .هلژوب تعحارح هس

 ه هی رات ااو شعب «بولوا ی

 یار رطق به ,تنابداوایک تو جای و روم

 ۱۰۸ كنهتکلکو . هدنسهطخ ۱ 90
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 ( iلاک تیامتسدنه 1

 ب عج
 نعام ربا لنک «یرهلوا هدنسقرش لاعش هرتمولبک

 ا روا یر اتش ندا لیککت یسهیلاد

 ینیلاها iF «بولوا هبصق رب یرک  تلایا

 ۳ هم لک ب٤۹ ۷5 لانا تش ردراو
 يسينار . .ردراو یسیلاها ۲ ۰۷۰ ۰۲۱ ؛بولوا
 ماست 399 او es قلجآ

 اتما ١|

 .ردنرابع

 م
 هدنع RES تة ا بد | لا

 نا *شعاآ مدراب ین CERN «بولو

 هاك هللا (مم مملص) تانناک رضف ترضح هدصوصخ

 ۳ ۳ هم هار دغو! لئا .هنفرش كا

êریهاشم ( یاران نی دجا 1  
 | قله واولاد غ اهبل

 ا ا 5ا لیلا نداد رکاق:كعیخا رکن

 اکا »و ؟شلو لوغشم ا کردا ی «رصتحم»

 بک ییا هل ناونع ) هقفلاف لوصالا "و 6 نار قلا

 . بوغوط هدنخش رات ۳ ۵, ردشعا فلات ریتعم

 ۱ دن خر ۰ et تافو هد ۰

 | ریهاشم ؛بولوا ندبرلواع ی
Eمتر رس  

 011 ار - N شعب

J 41 ها داخو  

 اءارغفو. ندا ( ىرعطلا دوخا
 هدناو نع راسو هدنسسارزع دجا ؛بولوا ندنیلسم

A E 

 ۱ :ستعقو برق _«ششلوب و هدیوسن ترنطح, تیعم

 ۱ ۲ ی كنو ترجهو «شغلطقس یزوکرب
 ِ 9 مد رقدروی رفس جفا قلطصلا ی

 [ دل سوپ ينالختسا هدهرونم و یی هجرت

 نتعب ,هرنفح .یبجینکو ندیسدنک هغی رش تیداحا شعب

 ) ا EE ر  ۳ . ردلوقنم
O3  

ر نیا هلبا ..دفر ه داد زوج , ع ۱
 هدى ە

 ۱ HES لجاب كنارفو ل ۰
 . :هرتمولیک وز كنهیفر یراهارخ .تولپ هببصقو

 ا دد (ربسود) یعدق ےہ
 1 امید مش سرخ

 ..ردعقاو هدنب ع



 عج
 هاشکلم نبدا لالح ناطاس هد :ردشتو
 .یدششوا خف ندنفرظ

۳ 

 | کاج
 با

 نرق ا ا ر
 هدربعح ؛بولوا ندنسالع ی

 ص <

 ۱ تنبدحاو .ردشعا تاقو ۸ ۷۳۲ و ؛شغوط

 .زدشلنا ا یتانک 6 لوزبلا تان 3

Eهوما كولم «بولوإ ندهلزتعم یالع |  
a 8 isیلعم وراپ ناوم نالوآ  

 0 مہ

 يدمح ناورم هلا يوم نایک ا وور شو

 راه ید

 .ربشلوا هی خب
 7 ( تنه ] ا

 1 هدعجح
 یلاه یس ریشم ك (هنحر) n )د 5 دپ

 ترضح 0 بول وا تم باب نا تل

 :شلروس بص هنکلیلاو ناسارخ ی ور

 هل رش تدا , شعب «بولوا نکايس هدهقوک هدعب

 هدعحو) (یعشح دلاخ 7 هدعح) جج شا تار

 ید (یصشالا:ربه ن کی هدعح) و ی

 ییا هلسا و ندراتصناو نادا عزای وفات

 a یتد نولاخ

 (یدنکللیب بت[ تب هو لای را ا ۹ نیس گر

 نسح مامات مدح جو

 لغوا ندنفرط -هن واعم تولوآ دنا وڙ )2

 ةنشیدنکو «قژهنلوا نانقغآ"هلدعو:قغلوا كنت هدیزپ

 ىلع ۳ نا (هربیه نب)

(AV 

 دیبش املا E تفت هنماعطب یرهتز نلیزیو

 فهم ات ) ت شل
 دس طاها

 لسرلار ف ترشح بلوا وص زب
 داروا هد رلتد وع ندنتازغ “نین 0 وار چ شح)

 و ريى شوا ژان
 - ةا ) ا قلضلا بياع ۳ e ر«
 تصح“ هداد رع تح تو وو٣ ند عج نر

 تاجو ؛شعا تعب هنمدتفا (ملص) تاک رف
 كلم وک رام "یدننک" هنتشسیدانک نبوی" ترانفح
 جاق رب ید ندنچاض هنرابم قر هلترولت اسکا خیلغتو
 جوز یایقتس ن قیلظ ت هنمآ .ىد لار لت
 دن رشا هد هعقو هدر دلها هدنباو ز زب :یدیتفعا
 خش یتد هدنناوز رو سوا لتف ندنقرط كلام ن

 .زدششو رضاخوا تایحرب نند هدرضم

 هرفعح اعر |

 نر
 ا كناذ چوا ندهیسابع ۰

 ؛(هلا یع لکوس) یسجعرب «بولوا 1

 (هلابدتشاز) هد یسنهچوا ۰۲ هلابردتفم ) یسیهکیا
 | :تعحارم هراضان وبشا] :رلردروبتم هل راصاخم

Eیدنفا هال عاض »| » 

 .تعحا م هتسەذام ۱ ,i ېد و

 ما یه
 E 2 عج

 نب دلاخ نب يحم) «بولوا یربشا كنهکءارب روہٹم
 .ردلتفلاوا یسهبنکو «زدتلغوا 3 (كمرب

 - هبنروس رذن دن كن رلترمضح فسو ماما ندنفرط

 هدن ونق و مولع "او هدبقف «قردنلوا است هنتس

 تحاصف و تایدا ¢ یک یعیدلوا e لوظ دد

 دلاخ ی رد وب .یدایدیرف تن مصف یخ دهدتغ رب و
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 ہدمالا «تولوا ى رب زو تحاقس 2

 یرد

 سابعلا وبا نالوا

 یوو ر زو یک

 یریزو كدیشرلا نوراه ید یرد یک یقیدلوا

 هنرازو هتیرب یردب هډنس رجه ځرات ۱۰۰ .یدبا

 هک .یدبشعاهرق تب و هح وت هد هح رد 3 كن هقبلح

 كرلیش ییدتبا ااو ضرع

 موا ىلعو هارعش «بولوا قوچ كب یتورتو لام
 قحهیمهلیانیا رلناسحا ییدتیا هبحایتحا بابرا

 .يدزاغلوا در یرب 3

 شعازرق رادتقاو دوش ی لوس كن , .یدنآ هدهحرد

 هل رایتخا یدنک یترازو ًارخؤم «هدلاح یغیدلوا

 هددنع ڭكىهقىلخ «ەدەسيا شعا 27 هاصف یردارب

 «دیشرلا نوراه تج بولوا قاب هنب یرابتعاو ماقم
 - هدایز ید ندقروط 7 ندهجرت بحاص ندفرط ۳

 1 نوجغیدم هلب آ ندهسابع یبسهریشم یکیدوشس هلبس

 ینسهریش ۽ هرزوا كما عج ةنسلحم ندرب یتسیکیا

 یدنک کلا /هدهسیا شعا منت

 یتسمال ووعوقو تنراقم دن رل بوش روکهدنروضح
 هنمبانع هلا رفعج (هدلاح یتبدل وا شع وق طظ رش

 هقشاعم هدنرلس .تسولوا لزوکو تا خپ یسکیا

 نالوا عقاو یلّزیک ندهنیفیلخت ؛ هل وا بط خل وضح

 هاب وام نر دغو قور لن لن اخام
 هل کم 9 نداروا ۓنودک هراسا هتل وا یع وعسم

 شل ما ییمادعا تكنس هلج هدعب و یو فشقوت

 هدنشپب ۳۸ «هدنخ را ۱۸۷ یمرب رفعح هلهحو وو



 ف اک

 راسو لصف ,یردارب.«یج | هک رب ؛هدلاحب یعیدلوا

 واهم س« قرو وا لتف زیا رم هلسبادناح افا
 .یدیشلاق قلعم هدنسیرپوک | دادغب نوک چاق رب
 ایی نالوا شمر وکر نییبجاوتسامنا نیتیسپدنکر
 هد هلي وس اهم «یک یراقدلوا شا هغلابم :هدنحدم

 «ندنرلکدرتش وک تالا | هنس هحل ریش رک هتقاسم ید

 یرانیلبو س هام [هدنقح ا هکما ر هلدنش رلا نواراه

 یهرب رفعح هله .یدنشلوا زوبع هدندب هلمادعا

 فتا عج هرب زب راهب مغو هبحتدم نایئلیاوس هدنفخ

 هتتحناضف هحرذ هادی ردا نیت دلح جاق ر

 رادنمو مت وس یمتدلوا شم زا هر لاو

 E لقو لوک اس رکدف» .ردهاف یوم

 «.تلزفعا اماو «تلاتعا اماف

 نرو ءاتت دم زاد وق ۰

 ی و ۱
 د امه یاو ست نا دن راب ناطلتخ ؛بولوا
 هرکص نداشاب دجا هداز كسره هدنخ را ٩۱۷ و

 ندبف رط ناخ مب اس ناطلس زوایو شفا ارد نادوبق

 هدماتم و هئس ٩ هلو ٩۲5۰ E یقرملوا اقا

 یوا .هاسبس یلاظم نالوا عقاو هر کص دندو

 .ردشش وا مادعا بقاعتم ول كناخ نایلس ناطلس

 1 3 رون ارم رفعح یا u رفع

 ؛بولوالغوا لروصنم رفعح وبا نالوا یبیه)نآ لن
 تافو هان ناب ۱,۸ كردم روس تفالخ یسپدنک

 هلدیشرلانوراه (هدبیز ).هروبشم یسهع رک ندیا

 : .یدبا یسهحوز

 (تولوا_ندهبایص

lr Il:رول  
 رد وے هفرش ثیداخا

 2 e لایقس یا نا رفج
 هدنبب هعقو نینح «بولوا ندهاص.هدتیاور رب (ریشاه

 بول وا ندینیعبا:ید هدتباور ربو ؛شالو رضاح

 .ردشغو رضاح ,نایغیس یا کن لپ هد هعف و نونج

 £ هز مادنفا ( ملص تانکر 3 یلیذپ شک هدلاح ره

 لدغ طور لعتریطح- (عییللاو ول وات

 طتساوا كنهواعم . ردبلاط. یا تنی هناجت یس ریشه
 ید وا ۳ "ردشعا تافو هدنتموکح دپع

 یمهداز

WW 

 را لو هدقدنلوا سدح بوم شوخ رت |

 یخ ۵ خلاط نا نر

 ن یف ارم

 1 ۲ E نت ا راد E هدمرونم للم

u۳ ہل ای ا ل( دی د ۸  

te 

 لغرا ایم طردا ڈ 39 نر رفعجت هنصر) ارشد ا ۱
 جی دفن هز (هنع هنفر) ییا ماما ترشح ؛بول وا ۲
 EE 4 ۲ 2 ۱ ش ان 0 او ۵ 0 ر.ردشل وا دیش ,هدنسهعقو

 ندطیرع یا زعنش ذرت راه اب 3 0

 مود بواو ۰ ن اج

 : ؟شیما بای ..«دنلناوا 0 اا
 یراعشل هییدبشقیا.جدم_ ,یتپایماوا هوم :نیشودو

 اولا هه .. ردلویقم ) نتایازغو :دیاصصقو غيط
 اف ین ها ھفطالمو هرعاشم هلرلنبداق «بولوا

 نوک رے دغو التن( ن داف ر ظدسا 5 ؟ندنفب دنل وب

  Uجلب * هبز ۱
 اب دو راهش 2 هحطق وش

 1 ثعل لا كعرو ترس یا اوعز دة

 ماخ وهو نا,رکش یتقما نوکی

 و فلا ەعواچ. نگل ام كزمجل
 . مال ر لاعب نا راع نکلو

 .نیبج مابا ترجح ۽ یرکرا ردار 1 هدنبپ هوم هجقو

 دیش رویا ب رحه ر هدنلیعم ل (هنص ر)

 اش 0 جلد هم نا

 3۳ نيرا ۰ ا نما كبل
A .؟یشیشوا قیفرت | غر هک حر ۳ نالوا  

 هما, ندنفرط :شویح مر ندنعت كرصمو

ECو ا هد ۸  e 

 وو برم ندرش دلتا

 3 2 4 د e 3 راش وب لتف



 ۰ س ترا وا

 ع چت
 « قداص رفعج»] |: نی عب هتل ژ

 هنس رلهدام «رتخعم وا»"و ] لا ر 9

 ) جم راوتلاب یم » هنمان رم رقتسیاب مد و لآ

۱۸۹۹: 

 ۱ تقلخ هک زدشم زا جرات ره دیس او ناسا

 یواح ناغوقو نالوا كەتا زر ل رهاش درشي

 ۸ یاتک و :رذرتا زب نیمو لر

 .ردشمزاب هدنخمرات
 اع یافلج تحریم دنا ( که )۱۶

 ۱ ۱ یدایلا ى 4 رفعج ام دل

 ینسیدنک هاحارخا"ندکلدبع یو یدیشرلانوراه
 هنلغ وا ییارما راک او «هدقعْشلاچ هکعا داتا كع ور

 بو دنا تافو «نکیا هدکلیا رابحا هکعا تعنس

 رظعحو ؟شعآ س واخ هستفالخ تخادبش زلانوژاه
 «بوبهرتس وکه لماعف ءوس:تدش هاهحورب چه

 زمور تیک( ےک ا
 هدتفحر

 .یدبشعا داماد

 3 2 2 ندشیارحا :یناعو۲ لدکس, 0: کی رفمج

 ریزو «بر)وا عاش رب
 "هلج تس وش .يديا یردارب E نموم ن

 ع ردندنراعشا

 تسا نهج ةبارغ قا ره
 ددنخ ناهح *هرومعع هک.

 مداخ نالوا شعاو ا رفعج ,

 < ا - رد كن هبس ۱

  یرثارت یداه «بولوا"نلغوا كنیداه نالوا تک

 | یتیدلوا یلراح لصا رع ثولوا یردارب رفت

 ؛شلریتک هلوماتسا ربار هل ردارب نکیا كچ وک«هدلاح
 ناخ دارم ناظلتس .یدیعلوا هو هدنوابه مرحتو

 یتمدخ قوچ كب هدنرغس ناريا عقاو هدننامز ثلات

 ناتسغاد. ندنف رظ ماشا نامح» :پمدژوا «ب ولت زوک

 یفاح زبربت هدعبو-؛شعلوا بصن | هلنعلشاقاو

 دلا یدل وا هزاع شفا رف ا
 رادرتلو هدفا یف وم هلتمواقش ھا دش یا نوک
 قازارب یلبخ-یند هدنشیعم تاناعناب ںاهارف نالوا نيف

 اعا رف
 لع ج روہشم «بولوا ندننو رح یلناغک نالوا

 هدیرود لوا ناخ دچنا ناطلش

 « لار هن دسم قلاشاپ نادوبق

2 
 هدنخ زا ۱۰۰۰۱ ۵ .یدنا ندنساقفر هدب رک كا كناشاب

 - هننارح رصم ‹ڭرەدىا زقس هب هب زدنکسا هلا اغ ودو

 هنر هظفاح یشهعلق ن ءراوآ «هرکص ندکدربتک س

 لاتقا ی ۳ هدعب .یدیا شلوا زوومام

 :ردل وح یلاوحا وحاوا « هلکعشود ندزراشعاو

 یرود لوا نا دجا ناطلصش « .

aaیارب ,«بولوا ندنسارزو اشا  

 ندقدلوا لواو يا روخاریمو ؛شفلوا هيرب هدن وامه

 ییهبناع هطخ, هنس ٩ و ؛شلوا ضن. هنکلیلاو نم

 هرکص ندکدتا ارجا تاحالسا .قایط ریو,هرادا
 هنکلبلاو صم هد ۷ ؛قرهتلوا بلح هداعسرد

 ی دلی وا لنع هرکص ندا ٩ و «شكوا بصن

 - اشاب نادومق كن هسلع تلود اب

 دام ناطاس «بولوا ندنر ر ِ ۱ LE ۱ ۱ ۰ ج ر

 یثاب يجیاتسو هدنګ زا ۱۰۶۱ و «دنرود عبار ناخ
 ردق یآ ۳ ‹«قرةنلوا نعت هب یاد وبق دنسم نیا

 یتیقفوم مدع یهزیکد قآ هرکس ندقدلا هدماعم و

 لتق هداروا «قرهلل وا ین هیدق وتع دو «لززع هن رزوآ

 ۱ .زدشه وا

 «بولوا کب اب کیا ییا ھا تی
 هدسا ن لاڪ دج ا ناطلس دع ۱ 2

 ریمطت ندرادودنخ قیرط نالوا ردق هدارغلب ندشس

 هغجآ یرنام روا ناتو هدنرزوا لوو هکعا نان

 هذنرود یا ناځ یتطصم ناطلشو ا رومام

 -وطارتعا انالآ هدناتسراج «هدلاح یغیدلوا نسمكي

+ ۰ 

 دیش هد هب راح ناملوا هانحوا سنرب یر رادار كتير

 :اردشلوا

 شام نفعح
 ر

 ٹا ناخ یقطصم ناطلس |

 2 ندرلاشا نادویف یرود)]

 ؛قرهنلوا بصن هتعاظفاحم سودر لا لژع" هنتنوا

 .ردشعا تافو هدموردول |

 نتظاطخو ارعش رجا ام

 هداز بام ةبولوا .ندهیناف.]
 ید یلچ (عدعبس یردارب .ردزروبشم جد هلکع د

 ید یا یولود ٤یک یخیدا وا ریظنب هدطخو رعش

 «نکیا سردم هدننس هنردم اشاب دوجم .ردنداررعش

 یاچ رفعح



TEE 
 هشناغتلا یظن كن زلت رطح ناخ لس ناطلس زواب

 ؛شعلوا نیمعن هتمدح قلیصاشن هلغا وا رپظم

 ایما دنع قفل وا ناله یه اقداخ ترشح اتام
 كن هجرت بحاص هبا راشم هاشداپ د یدیشمنک هنسهرمص

 یتسیدنک «قرهرویپ ریدقت یئلیضفو لعو تیاردو لقع
 کیا زاما زبان دلش وبات ساپ هد رف الو رهج
 هشکیدا تن رک ییس هفباط یریهکی هدهنسامآ هدعب

 هنزوا ارتفا نانلوا هنسیدنکندنف رط یبا جواد
 هعساشتقم ین ربا یمیدلوا شلیوسو ؛شفلوا:لتف

 هدنناب قرش عماج ےلس ناطلبس قرلوا علم هاماق

 هادنسیل وح یرعم (یجاشن) نالوا ییسهدرک انب یدینک
 :رد وش تب وا . دشش وا نفد

 هدرای هار هدقدل وا قشع غب دیش نب

 نرستک یرابغ ندنت رکلیا نفد ندهموب

 رعش یسراف بولوا دنبام هنیرعش ید یرثن
 رب هلبیناونع « همانسوه » .رذلزوک كب هدیساشناو

 یسولح كپلا راشم میاس ناطاس .ردراو یسهموظنم

 تیر رو _هلیصت و هلیفجت
 ردوش یعلطم :

 - ذهن ناج بدنا فکر هک نیرفآ "اچ

 داهن. ناهج هاسش .مدق راش وهب

 ناخ رم + .| هدنناهز هاش ریکلاع هدناتسدنه
 - ص) .بولوا یسلاو ا ۳

 ( دارا ددشنم) .ردفو رغم کد هایم (ناتس لقد

 رب لعن ف تر هفیا ذاختا نکو :؛ساسات یر ہش
 هدنشیرجه خراب ۱۱۳۲ و ؟شقنا لیکشت تموکح

 بقاعتم ییربرنو اثارا لیثک ۱<.ندنلسن «بودبا تافو
 .ردرلشم روش تموکح هدهلاکس

 ندشضارما كةب وفص تا ا ۰

 هرکصهرف نقد ۱1رشناتشاو ناخ رفعج

 لود ( دنز ) نروس تموکح تقو زا رب هدنارا
 قداص .رداغوا كاخ قداص «بولوا ندنراراد

 هدننافو كناخ دارم یلع نکی نالوا شا لتق یناخ

 هتک هجنو هیحاص ہد رج خراب ١ ۱۲۹۹ و

 یرلهطخ نام رکو سراف زر 1 ها نش

 E راچث یرلف رط یا تب

 زوم .یدیشسک هنطبض دب دج اقآ نالوا ي
 ًاموعجم هد ۱۲۰۳ هرکص ندتموکح هنس ء نأخ

 ندنساما-(ناخ ىلع فطا) لیغوا «بودبا تافو
 داد ار اج و تدابیر ور تھورار ا یا

 كتارا رو 0

 ۲ ۵ تو ۱۸۳۰
 هروبخ هرارفو لغم تبان «هدهلسیا شاب هشارغوا
  «هلطفلوآ ریاست هننعشد .بولینوط ًابفاعتمو ؛شاوا

 ریز ماتخ یلود دنز هلکن و .یرهنلوا لتق

 المش نازیا (تس هحاوخ) |
 e هدانشناور رعقن ندنیس

 . هعطق وش ۱.یدیا راد هربب ځد ندنونف یانو بطو

 ا: :,:ردکن وا
 0 نماب رابغارت خرچ يا

 یا نشد ماکب مد رازآ

 وا تمرش دنلب ةر نیز

 | یک ندزک زیتس ین. چم
 نيزخ 0 N ل رفع  AREل ا 1

 نام a شولو هدشتمدح هنریگلاع نب هابش

 3 شذیوس ,هدننبسولح ریس حرف «ندنعیدل وا

 1 .ردشقوا. لبق هد ۰ «هن رزوآ ی هوش ر

GO۳  

 .ردراو

 ول 2۱ نواس رفغخ 1 یاس و وا نازل
 تب وش .ردیلهوابس

  0 دخ :aA : :ریکنوا

 لی هد دوآ یاس 1 هيه ما هیرک بالیس
 اریاوخ هدیدرد وت رهتخ وس هک ایوک

 یزار رةعج

۱۱۱ 

 | هی

Utes 

e ا 

 ۱ «بولو|یسیجتلآ ةلرمعع ان ةا (بلاط ییا نب یلع ن
 | قیدصلارکب یا دم نبا مساق (هورف ما ) یسهدلاو

 | (هضر) رفعح 1 ترش + :یدیا یسعرک ۵ (هنعر)
ANYبوغوط هدو زوده" هدف هد ره جرات  

 ؟یدناا یدالوا رکا 'ةضْز) رقاب دج اما ترتتح

 e "هدلنقف و ع «ابودا ليضع ندزد

 و یراتزسع هغینح وا مظعا هاما ۰ یادبا

 او اهن هدافا و سرد هقاح رفعح ماما

 ۱ اوت Kosan هما ا را ناک لو" چھا
 فام وام ید تمول راتسو ابیکو "رفح :ردهلیا
 ی نا نام ااا تناك نف تولوا
 رمز تشاو و یا کک مک كامات یت

 ۱ اوا دق یخد هدقالخا نسحتژ.تغانقوت لدا وقتو

  هیسابع یاغلخ +: ردشقلوا .هبعت :قدانط هلییسح قدط
 اما تر زونضنم رفع یا"نالوا یتیعطیا كن

 رهدبا توعد هنتبعص هاب رکتو ےظعت لاک تقو ره



 13 ف ع ۳9
 .یدردنا هدافتسا ندنعاصن و .تاراطخاو ندنیآار _

 هقداص رفعح ماما یقالخ ادتیا «هدککشتبا مایق یاول 1

 بویعا لوبق ماما تربح. «هدهسدا شنا فیلکت ۰

 كارایدب .یدیشفاب ید یرابوتکم تالسم واچ
 لتعاعسا لغوا توس هدتماما«بولوا یدالوا زق جواو

 ینافو عوقو هدننابح كنيرد «نکیا قحهلوا ثراو

 یراترضح مظاک سوم نلغوا یینکیا هلییتسح ق
 هدلبعاعسا 2 یتماما هقرف ر . ندتلفا ماما یمدب ۷

 ماما . رد شا هایمان هنلبعاسا ب وبناط هدندالواو

 ینیدلوا هدنشاب ۱۵ (هدنخ را ۷۸:قداص. رقعع

 تكنبدح هل ردب بودیا لارا هدفرونم هدد هلاک

 ید ةدبهذم رلیعیش .ندشفوا نفد هدنراوع یرازبق

 | بهذم هني رابهذم یدنک «بوتناطاما شه جنر خاص

 " رزرو یطات :خوفعج
SIارعسش نارا (دجع ریم) ۱  

 تلود «بولواندنساګو
 هدافاو سرد هدنارېط هدیزود .ږخاوا بله وغص

 نالو عوقو ندیهاتش فرط کیا لوغتشم هلل
 یسهنتف نابغصاو ؛شقیک هنابغصا ؛هن رزوا توعد

 تافو هداوو دل یفرلک هے مد روی
 نفد هد ( هضر )اتر یسوممامآ راوج .هلکعا

 دانش راعشا "هلج تب وش .ردشفوا

 ینا تسد دسر زا ا شرا

 تسزا رد فلز نآ

 (تلاط. بال خب هادبعوا) | راتطا _ک £

 ؛بولوا ندمادکج ةا ۱

 یسهداز مع هنزرمدنقار(ماص) تا 0 تربضح

 ندلیقع ترضج, .ید ردارب ۵ (هنضزر) ىلج ترشحو
 هلویب شاپ نوا :نبیلع ترتجور ج و ھا نوآ
 زوتوا ثرانربتک.ناما ,هناشيذ ی .تربنج «بولوا
 باب اهر ندشدرق روح مالسالادعب | :ردی پکا

 ترجه هشبجر ربارپ ها ها راس«ءرزوا قلوا

 قح .یدیشم رویب تدوع ینوک یف هترپیخو "
 یهنعف ةرببخ» كمدنفا (ملص) هلالوسر ترضچ
 شمر وب هج و یم ود زنم
 بناچ (هنیر) رفعج ترضحب,.ردرویشم ,یرقدلوا

 هلی اب ریس رز تالیستشک..كب جوار ند وب ترنج ۱

 نماد مت AN ۱م بسا ي

 هدد را نالوا عقاو ؛بودا.قالت همور رکبنع "

YAT 

 ۱ عفر یثراق هرلب وما یناسارح طسم وا هروک .هتیاور -

 | هدنعقّوم (هنوم) ۱ «هلغل و ویب ماعا هماش یشراق ءرلمور
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 هعلوا دیبش ( هثراح ن.دیز) .نانلو رادقاصتس

 دزرلنعشد قولا هنندب , اس :رفعح تّرضح |

 هیناسک لا خاص هلک موجه هنارفنضغ هنبرزوا
 هامشند:«هنکد لشک ید. نلا. لّوصو هلبلا لوص یغاصتش |

 نکلای كنند ةلرابم «هدقدلوا .دییش تیا «قرهوط
 قواو جلف هدایز ندشق_ هدنرارپ نالوا فوشکم
 تان اکرخت ترشح موم ربخ و .ردشلروک یسهراب
 «رلشل وا نور _هلسهدابز ..هدقدلوا لصاو هنمدنفا

 (هدننا شل وا.لصاخ مام رب ,.یعوع هدهرونم هنر دمو

 ماد هننزب للا کیان

 رخ هدننح «یقرهنلوا ناسحا د

 نایک ۵ 9 تربت دب

 انق ییا هلا فرط

 دیبش ( عاص ) هلاوسر ترضح یلغفلوا یو یکیدلیا

 باطخ «نیخانطا ید یاب » هتندالوا كلا راشم

 هلتبسانم وو ؛شمرویب ریش» قیفیک «قرهروی
 هدنندابش .ردشل و تربش هلیعما (رایط)رففح ترشح
 ترشح اقلخو ا .ردورم یرافدلوا هدنشاب ۱
 ؛بولوا هاشم هلیسهدایز «رمدنقا ( ملض) ناش ید ین
 فیرش ثیدح جاق رب هدتنقح یلئاضف راسو هدا وت

 لغوا چوآ هلیسا هللادبعو نوع.؛دجم .ردشلوا دراو

 همطاف تربضح هبا لع ترمتتح هللا دبع ندرلنس بول وا

 .یدشعا جوزت ینیز ترمضح :یسهم رک كن (امضر)
 «بولوا ندنسارعش ناّزا

 نا: هلملج هنا دخه

 (ناخفضا).«قرهلوا رتز علزغمو ,ردق هدندزن كحاش

 ی ورد روعح

 شالا تدوع هلنئطو" هدعب و «شعا زارغا یاونع

 :ندندنراغشا ؛هلج تاب وش ۰:یدیا

 یسک یو ایص داب اپ

 هک یمشچ

 | فج
 2 ىلناونع « ردایملا جان » بولوا

 . ردیفل وم

 یلغوا, بنیبلچ رفعج هجرتلا قباس 1
 نسح .رد ( لا ) یفسآ ؛ِبولوا | يزوج

 هشرتو نویفآو هرشع ؛بولوا روپشم هلیتحالمو
 ردق 2 رد دا, یارک

 لاک نآ

 :ردندراعشا *هلج تس وش .رديصاعم كناتاب
 رےد >

 بوقَعي هکر تسه

 د اد هلفاق

 (قبب نک ن دچا رفعج وبا]

 ندنسایدا و تلا

 هر درادن

 دزنوپشم ر

 .ردشعا تاقو 23 2

 یشر (هلرهح یسلتا

 .ردشعا تاف و ام وعم ندو و شم زراعی

 اب ردکی ند نییس یا كلوا ندم

 اکب ردکی نفک نداییدو" تفیرز هماج



۳ ۱ 

EC 
 ندنسارعش ناربا (رفعح دحم ربم) ۱

ARE ۱ 
 تا وش بولو ندنناداس زبربت و

 :رددن راغشا ؛هلج

 اردوخت نیدب نمو زاب زا نم .داب درک

 کر داتعا دصاوف زی هک بیر و مهد

 «بولوا ندنسا رعیش نار 1 هدول ۱

 (هدلاح یتیدل وا یلهواس و نع ۱

 :ردکنوا تب وش ۰ .ردشماشاب هد زرت

 شکم تس ود شب

 تس ھ ییادرق اور لا واس > زا حظ

 یرفعج

 دم 3 ودشم نشد فرح

 دینم و ندنتنا رعش نارا ید و ۰
 5 ما 4و2
 هدیابقصا بول وا ندنناداسسدقم ۱ یر

 ركن دن راعشا تس وش ؛ردشعاا ع لت

 دش هج لصو هم تمایق زور رک

 دزارا" ییراسظتنبا * قید "ناب لاصو

 ER یاغلخ هد تن رق اهاس ۱ ی شا

 رط هلالغ لک هفصل نه
 ۳13 هيلا راشم هفتلخ .یدنا هبتصق ار «شفلوا ان

 یارس رب نیرو لوس تیاغ صوصخ هنندنک ادتبا
 ید لانق رب دعا (هلحد ةیبح) ند هلحد بور ركاب

 ی میس رب یرلقاقوس هدنفا رطا هدءبو؛ شّجقآ

 تقو زآ RT راوا؛قلخ *رتاتشو"تلود کا

 تقو زا كن «هدهسیا شلوا هتضق رب هوس" هدنفرظ
 لر هشرزوا لتق هداروا للکونم ؛بولاق روم

 قزالنلواشیشات هک ۲ 4 ۵۳ سعلو ایناز قدهنلوا

 ینیدنلوا قرص رانبید نویله ییا هنساتب كيارس
 ةنکیدنیا مهرد شب مرکی رانید رب تقووا هک« زالو
 :ردکعد اريل ن نويل یکتا اس رقت “ا رظن

 دو ۳ ی 1 ومل وأ 3 دن ۰
 هدنسق مش بتاج هلدادغب «هرزوا ۰

 .یدنا هلح رب لوس

 ٤۲ ندالعنصو هدنم (تسیالخم) 0,
 2 وج

 بول وا هبصق رب هدهفایسم قلخرف ف ۰

 ی. ی كن هلیبق رب بوتس 4 (هرعشلا دعس ن ینعح)

 .یدبا

 تح | هاو ندا« «لایلعح » 1 ۱
 3 ۳ ږد

 [هلروب ل ۰
 ازا دک دنتتسمه (اشاب نانس) | ندا و یاب

 تنطلس را رو شعا زار

 كنتیروهجج زیونج ((01001۵) هلاقیس یمیرغوط اهدو

AYY اف ج 

 9 دنهع هدلاح ییدلوا ندنرانادوبق ك هلوس هلا

 ارد نادویف زار هلرانادوبق قوجزپ یانسهادنناخ .ناهلس

 ۱ ۳ TIVPECRED رسا ندنف رطاشاب هلاس

 هوا یارس (هلغمو هدنرارب (نویپیکسا) ىلغواو

 | هبیرت هرزوا مالبسا نيدو «هیعس ,(نانس) .قرهننآ
 هدنونامه یارمس اشاپ نان هداز هلافح .ردبشلوا

 ۱۱۲ فا جوسکت ا نا
 ناخ دارم, ناطاسو/یناث.ناخ اس ناطلس ؛بوقبچ

 | راثیاابا راسو ناو «دادغب مورضرا هدنراتامز ثلاث
 نالا جولوا هد ۱۹۹۸ و. ؛شلو هدنرلکلیلاو

 . "هنیرفس یخ .هنیا «بولوا اشاپ نادوبق هرکص نداشاپ
 ۳ تب 6لر وک مدح هدنواریفلسم نقشو شیک
 ۲ 1نذیا روبه بیدیا شعلوا فیطلت . هتزازو

 3 و تدم رب هام قلوا ىلخدم هخاقیشیراق رب 1

 0 اع هدیننامز الا ناجح ناطلتو ؛شولوا یفن

 لقتسم بس هنناحوتف یزکا نالو : عوقو هدناتسر
 ۱ دنا نادلآدعس هحاوخ e eT زر ج اد هنغیدل وا

 7۱۰۵4 شرزوا هبصوت نالوب عوقو ندنفرط
 . قرقا دهسا شالوا تصن هلرادض دنسم هدنخم زاب

 ی هد ۱۰۰۳۱ قزهنلوا لع هررکننص نوک

 ؟ شلاتهدنماقم و هنس ترد ید هعفد و «بولوا اشاب

 هلن رادرش مش ۰ ASUS ٣ هد ۲۰۱۰و

 هلرلینارب ا ییآ «بولوا

 -ابولفمنیزسقلوا قخوم هعفد ون هدهسیا شعثارعوا

 , کیتریو كتيقفوم مدع وو ؛شما تدوع هرکیراید
 ۳۳ تو كلوا ناخ دجا ناطابس هلردک
 هدل وناتسنا € دشا تافو هدرکب راد هد ۱۰٩ ء

 ماو «بولوا یا رورشم هلکهید (یلغوا هلاغح)

 دا ت ید ۵ هلح

۶ 

 رومام كنب رفس ناربا

را ا ع 8 زن ا
 E ب

 مق كہت (یارعج بچ 8 see هلغل وا ینا رح لحم

 ۔هبصق شر رع «بولوا هیحان ر هلعاو یخد کک
 1 قوچ یرلعامآ ام رخ «رددودحم ندرافح و هد

 ۱ ی ` كب هدننامز هنعارف « بولوا

 13 0 اا
 یامح ا ناخ نیزناب ناظاسا هلصتخ و |

 E هدنرانامز میدق نا اشا ناکاو س ب

 ا اخس یار «بونل وب تاذ ییا ندنسا رعش ینافع

Ae 
۹ 
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19 ¥ 8 
 5 و

 ام ل رايب ددو کب هک رحم ۱ ۹
 9 لالم درب رطاخز هک دهه ها

 هاچ ئاتا( ees )ن وام 3 چله لبو 3

 لدل یز 3

 هتف ییاهد ۱۸۰۵و ۱۸۱ هولوا- نفر |
 تە زوكذم- كلام: لواء! دۋ ؛نشهلوا باچا تلر
 (تولواتاذؤب ننفتمو اف :یدیا شخشلاچ هنلالقتسا
 تانک او رَ باده هيغل فو :هللاغو :هتسایس روما

 تونل وادرم نالوا "یلمدارک موجات اینم «شمازاب
 ابني رب وي“ ۷ ی ردششلاج قوجا هبسامقاوت_ كن
 .ردشما باقو ةي ۰ دوی وطرد

 هرج >
 ۹ هدیننامز
 بعصم هلا هل ادرع ناخ نالوا 1 نيو زط

 ناوم نی, كل ادبع | بول وا لج رب

 نا دادییتما نوک. 2 و شلو, عوقو

 .ردروپشم هلغلوا فای رج لبه
 ءا دة اح

 ی

 1 : ۱ رو خد ا
Eه رګ , لحاس و ریرج  
 هدب رزوا كغاط رب 0

 و لوب داش بو
 .ردروکذم هدنرانآ برع نویفارفج
 برد (Goplina) لیگ دق منم ںاعرا قیس تار هملت رپ اینو یف ردم : فلت - هرا<نساپانآ هللا سدق " هدنیطتتسلف لاا دن

 .ردراو یسهعلقو یسیلاها 8

 ین ؛بو)و وا صلح رب. لوس و ناک

 كنا ر شب فورعم هابقل 6۸. یل )سل

ANY 

 ۱ نه وک دن ی دنا تاکو ئا . كنيبلچ , یب نک

 “رر شم هم هر وک ۍشوب ,لق نایات هدنراعش کد رل

 رب صلذتم هلصلخ و | جد ندنسارھش نار ارس
 : : ردگنّوا توش ۰ .ردشعا تاقو هد ۰ لس وب

 بج یاسور هعفح كلام یک [ ۳

 اب 5 ریصب ,(دناتشةغچ هژزن)

 دوا و ډپ رج 0

 .هدنتسهدرآ_مرصب |لچا ندی مايلار یفرط,ثدیزبپ 9
 مرا نيو شم

 (یبنکنانامن "۳ س راو
EE 

 ینیدلوا هبصقو هعلق

 سبوس () ]یو
 E ۰ 4 ندنوممو] وقو هلی ام يا, را ۵ "سه مر

 ۱: «بول وا :هلصق رپ هلو اضق. مد هفلشم, ۰ كل ېرته ولیک

۱3 
 نک ندنرث نازح هده ژر رحا

 تارف هدتفّرط تسوا تی هلسق رو
 | بالج |

 ؛بنولّوا یاچنارب نالوا بصنم هنیربن (حلب) ندنرلعبات
 یسارح .ژدنا ناعن هدنبرق كنهبوق رب نالوا یمانمخ
 ندنجا یربث هفروا .ردسرف هبهرتمولیک ۰

 هاب موز م درداد < ی هاو توش مع
 .رونلوا قرص هیقارا قس نیزاب بول وا لاو
 2 رب E ن لیغاقسا هدننامژ دیش را نو راه

 كد هنس هبنطق ؛نارح نالوا قازوآ لی, ۱۰.ندنسا رج

 وص هبهر وک ذم ؟هدلب ؛بودبا, داشک .لانفررب

 .یبشتآ

 وب هدر وناس (دایالک یسیسرافو) ۱ ال

 ندالع ربهاشم بیولوا لع ۳ ۱

 رد یی او طقسم كناود ضعب

 - راصناو ندا (ییوالادیوسنی) |
 دوس نتتبرامز بولول ند ]

 ( هلغل وا مدان هدعب ,« بودی | دادیرزا یردارپ ر ی

 اره هیر بیپ ترضج .دزن_كرهدیا رافغتساو هو
 « كلذ دعب نما وات نذل هدنقج هدک,دتا تعح

 ید هجرت بجا, ؛یک ,یتپدلوا ہل زان یسهم رک تیآ
 هدبربت ,قلخ. هدنسازع ك وېب «بولوا ندنیقفانم لدتا

 یشراق هنمدنفا (عاص) ای لادبس تریجح, «قرۈشىلاچ

 دعس نپ ریع لغوا,کر| ییدینلوب هدناهونت عب
 و ندیهانپتناسر,بناج ؛هلکلرو ربخ ندنف رط
 هده ښا شعادراکزا, هلنیع یتکیدلیوبس .«هدقدلر

 هلو ا)لزان یسهع رک تی «رفکلا هک اولاق دقلو »
 .ردشعا رافغتساو ,هبوتیند و بوياق یلاج هراکنا

 - ورع نم سالج) و (یع وبریلا تیلص نر سالج) مس
 هغی رش تیالحا شعب بولوا ندهباخع_ند (یدنکلا
 درد را لقت

 كقبرط ندیک هیده رکم ا ۱ لال

 عاص كنيوب لباک هدناتسناغفا ۱ دانا لالح
 یعاشرا هرتم ۵۵5 هدنفرط ۰ ِ

 هرتمولبک ۱۲۵ كالباکو .هدیزرزوا كنهبرب نالوا

 ۳۰۰۰۰ زا ؛باولوا هبصق رب مکعتسم هدنفرش
 هلبعاتجا كلن اوج

pieد هطح (تاریم «) كتاتس دنه ۱ ۳  

 قرهلوا هدنغاصس راکن نطو

TEEهبصق رب هدنسییغ لاش هرتمولیک ۲  

= 

 :ردزاو یسلاها ۳۷



 ا
 كناتسدنه هئ E .ردراو یسلاها NA 29 «بولوا

 هرتمولبک ۱۸ كروپاهجهاشو هدنغانس (دنقلیحر)
 ؛بولوا هبصق رب هلعا وب خد هدنسي رع بونج
 ۰ ردراو یسلاها ۵

 ۰ ناتسیس كارب | داب لالح
 هدیرزوا یدودح ناتسناغقاو

 قرهلوا هدنسب رع بونح هرتمولیک ۳۵ هلرورک اچو
 - هعلقو روس بول وا هبص یک هدنرانک یرپن (دنله)

 هلرلسا با «هدهسدا لزوک كب یراراوح .ردنا رخ ی

 هيس تارا نالو عوقو ا رنتاخقا

 .ردروتسم هلرلهناربو

 ر ا | عدلا الج
 ن هلودلا دضع ن هلودلا ءاچ ) «بولوا یرادیکح

 یراردارب .ردیلغوا یجوا ك ( هو ن, هلودلا نکر
 یک اح هرصب هدنرلنامز هلودلا قرشو هلودلا ناطلس

 یافو كنهلودلا ناطلبس هدنخرا ۱۰ «بولوا

 هرزوا قمروتوا هنیدنسم قلامالاریما ؛هنیرژوا"
 یلغوا كن هلودلاناطلس .هدهسیا شا تع نع هدادغب

 هلودلالالح «ندنفیدلوا شعوط یماقم و راجا وا

 هد ۶۱۸ تیا ؛بولوا روبج هتدوع ههرصب
 هقیلخ كرهدبا ولغ یشراق هراحلاك ونا كارتا ةقناط
 هلکعا بلط ی وعد هدادغب تك هلودلا لالح ندیسابع

 قحا .ردشلوا لا هتنطلس هلهحو وب هجرت بحاص
 رییدن «هدلاح یعیدلوا تاذ رب نیدشمو ملاع یسیدنک

 نایصع هدر هدیکیا ندنفیدلوا ردتقم هتسابسو كلم

 نایمروط یرک ندتنطاس یاعداو « هلل رکسع ندیا
 قموکح تدم «قرهشاغوا هلا راعلاک وا یتکی

 شمریک هلا هیلحاد لئاوغ هلو .ییدنس ۱۷ نالول
 E (هللاماب ماق) یسابع هفیلخ اذه عمو

 ر لاد .یدینعا روی هکمربو یناونع (كوللا كلم)

 ؛بودیا طب یدالب رثکا قوحس لرغطرا هدنامزوا
 .یدیشمالاق تنکمو توق رب كویب هدنتلود هو لآ
 تافو .هدنشاب ٩۲ هدنخرا ۳۰ هلودلا لالح

 .ردشعا

 73 0 ها را ندا لالج

a 2 ۰كکنلر  

 - وا سا ۱ نم نبدا لالج

۱۸۳ 

 ناطلس ندرو# داقحا «بولوا ندمالسا 9 لع

 وا بصن یلاوو کاح هنیرلتهح رکبرایدو
 ۳۸ هدنخک رات ۰-۷۱ ه رکص هنس ۲ ندننافو ثروع

 ۱۳ ءرف نن لدن و وق هرق هدلا قیدلوا هدنشاب
 «قردنلوا لتق هدرا ییدشیا هدناهبرذآ هلناکرت
 «هدهسیاشقل وا نفد هدیراوح زرت هل صا تكفسو هرق

 ۱۳ هوا لقث مربا :اروامو جارخا یرلکیک, هدهب
 ۲ ردشفلوا نفد هد ( ءارضلا ةبق ) هدنسهبصق شک
 1 لغوا هدهسیا شم هم روس تموکح "القتسم نکا

 هلطبض ینتخم كنیدج هدننافو رو لیلخ ناطاس
 یک یفیدلوا شمروس تنطلس هنس ترد هددنقرعس

 | هرکص ندخرهاش یغد دیعس وبا ناطاس ینوروت
 نیش راب یلوروت كنوو ؛شدوا هاشداپ هددنقرع

 كنهروچ ٌهبعش نروس تنطلس هدناتسدنه ردق هنقو
 و

 [۳ بس | وب نیا لج
 یسدنک «نکیا هدشد نمهرب سک هار یرد

 فرش هدنسولج نالوا عقاو هدنسبرجه را ٤
 بوروستهوکح هنس ۱۷ و ؛شلواقرمشم هلمالسا

 راو نامز ناورشون ندنتساقحو لدع لاک

 ۳ نسخ ندلا ] هادح

 كن هیلبعاعسا ؟هدحالم نروس

 لاو ؛شلوا فلخ هدم دناوخ یردب هدنخمرات

 ۳۵ الو داشا قیرط یراقدتوط كنندادحاو
 تموکح هنس ۱۱ كرهریک هنبهذم تنس لها هللا

 تافو هدنشاب ۱۷ هدنخرا ۰۱۸ «هرکص ندکدروس

 3 .ردشعا

 و ]اد یا لج
 ;Ei هدنخ را ٩۰۸ و «شماشاب هدننامز هلدیعسوا

 هند هدنسهبرق (ناود) ندنناقح نورزاک .ردنعا

 ۴ 1 . ردشمریک هدزاربش یاقوا رثک | بوک

 قالخا » :ردرنوش یرارورعم كا .بولوا یتاغبلأت

 و۴ بجاوتابنا ۰« رونلا لک ایه حرمش» ۰ « یلالخ
 ۴۱۱ ۰« هیسعش هیشاح» « «ءاروز *هلاسر»

 قالحا . درج حرش » «« دیاقع حرش » ‹« هیفاش

e 
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۳ 
 دو بولوا ندران ۳ ربتعم كا قناتك” لئاونع یا

 .ردشهوا هجرت ید ههحزیلکناو ؛ش۶ارق تربشرب
 ولج ۰ بولوا یثراهم ید هدرعش كلهجیرت بحاص
 تحوم لاق لبق لی اللا نی دوش نالوا ندن راعقآ

 : یدیقلوا

 تسنیم نم نامردو مراد راخ درد
 تسد مارح ا وادم رپ ز م هکهدیم

 هکردراشعد ارعش شعب هنیرزوا كنوب یتح

 یاوغرا یم شکرد تسراهت تا

 فاز لاک الم یار ٩

 ریو نی را | ید نیلا لالج
 هدمالسا اع نوت یریشو_تیص .بولوا ندنقیرط
 ید ینردق یهدنایداو رعشو یلطفو مع .ندرشم

 یامارک و تاماقم «بولوا بسانتم هلیسهینطاب راونا
 یس ناف زام راح ناولخ اکل یون »و نرم

 ؛بولوا یلناسارخ لصا نع .ردلوادتم هدسان "یدایا ۱

 -ولاریما یسن.ردشلک هلند مدن بب دن اب ۰ ۲۳

 یردب .رولوایبننم «(هضر)قیدصر کباب تخ نیم

 هقلح بولوا ندالع مظاعا دلو نیذلا ءاي, انالوم

 كولم هلکا عج نیعتسمو هبلط قوچ كب هنسب رد
 توادع راپظا دع ندلالالح ندهبهاتشم زراوخ

 کا ارت یرابد وا ندلا ءاب اک ندنکدتا
 یدلا لالح نانلو قحوج تقووا كرهروک بسانم

 هزاعح ؛هرزوا تا کی هی رف یاقشا باس الار

 نیدلادیرف هدرواشن .یدیشلوا ناور هلو یرغوط

 لفطوب هیلا راشم ؛هدنرکدشی روک هل رلترضح راطع
 هدهاشم یراثآ یلبح دادعتساو یبلارو رب هدلاسو

 ید هسد)آلراحو .سیتشدو نایب درد تا

 هده :یسهخسن رب كن « همان رارسا » ندنرانآ یدنک

 ناهز دیس ندیویفوص رابک هدجح :e :يدشغلا

 تش رط در هشب روک هلبا يذمرت قمح نیدلا ۱

 هكا ذذلت ند هینطاب مولع ندتقووا نیدلا لدمج

 هدماش تدمر ر هدیراتدوع ن ندزاعح .یدیشعشلآ

 حنا تافو هداروا نیدلا ناهرب ؛بودبا تماقا

 شا تیصو یک نسب هود اد هنیدلا هایم

 , هابلغوا دلو نیدلاءاپب نالومو

۰ 

 هدعبو هنا زرار رار

 را

۱۸۲۵ 

 ۱ نایلر . | ندنرناب ,هلکعا تبحعو ثحم ندفوصتو "

 038 نتشلنا سات قاکرا ته ولوف» تقارطو |

 دارا :قرنالبوط هتفارطآ |

 4 نل 3

 ینوچلس نیدلاءالع ناطاس هرکص ترهلک هدنرال

 ه هینوق «هنیرزوا اجرو توعد نالو عوقو ندنفرط
 نداد ےک رد راهرو یطوت هدارواو لھ
 عقاو هد رات ٦۳١ «بولوا لوغشم هلسردن

 هبهدافاو شیردن *یسرک انالوم ترضخ هنر هدننافو

 هددحردوا هدیامز زا «هلیبسح یلضفو مع «قرهقیچ

 هقلح مولع ةبلط ندفرط ره هک.یدشلو ترېش
 زویشب ترد اعاد هدنفارطا بودنا باتش هتسیردن

 حد نک زیو کرک هه و «یتدرونلوب نیک
 تالكشم لح هلا هلئسا

 ليم هنش رط نوبف وص ۳ تدم ر .یدرل ردبا

 هشیدلا ماسح یلح نانلو هد هب وق .بودا تبحو

 ناوصم ندا ن
 كس وڪرز نیدلانکر یخحش یزیربت نیدلا سعش
 «داشزا ییاالوم ترضح ترهلک ههنوق هلتراشا

 كر یسرد دعب اعف .هلکعا دنربت ندهرهاظ مولعو
 ندنابنطاب ؛بو رک هد رلا رص للا یزتربت سعش كرهدنا

 تکدع یالع هلا نادنمو هبلط «هجیالشاب هغمشمن وق
 دیعت"ندهیتوق یسش ترضح كترهدا تیاکش

 هدقح قدرط قراع دم ییا و «هدهسراشم ریدتسا

 یرهماشاب ادح «بولوا قوشعمو قشاع هنیربرب
 كرهدنک ردق هزي ربنا ال وم ترتضح «نوجخیدم هلو انکم

 یملاقشع ینطاب .یدشمریثک هب هو هنب بولآی مش
 رب ؛بویمهروط هدناکم رب فولوا نازوس هرات

 دحو هلتسهزاوآ كلو ینو ؛رنود قرهلتوط هکربد

 كعاعس نالوا یعرم ةد ولوم قیرط هک.یداربلک هلاحو
 هدنابدا ؛هرکص ندکدتا

 نایلوا یلاثما هدنافوصتمو ندا زارحا یلاع ماقم رب

 تكاببلا قشع یعرصم رب رهو ؛شمزاب ی « یونثم »

 یهرشک راغتشا نالوا هدننمکح یسنلع روصت رب

 یس« یونثم » و كس ۳۰ یراعشا ناود :زدّشلوس

 هدنشاب ۱٩ هدنخم رات ۱۷ ۲ ردعماج تس هدایز ندکس ۷

 بسک یلاح و .ردو یئدیم

 . ردمانا هاکترابز هده وق یهر ؛بودیآ لا را

 «شمزاب ینلاح هجرت كرد دلو ناطلتش نلغوا

 ىلج یرلدبشراو ربکا ؛بولوا قاب هدینوق مویلا

 نیطالسو ؛روروتوا هی ولوم ترشح تسو هاساونع

 قماش وق جلق ؛بقاعتم یراسولح «۵ هینامع ماظع

 رویشم یسیونثم .ردهفیظو و قح رب داع هرلنو

۱۹ 



 اج

 دنکیم ,تیاکح نوچ ین زا ونشب
 دتکیه

 دنا هدیریب

 تاک ای داد کک

 0 ا و

 دلا هدسیلات نزو دره مران زا

 قارق زا هحرش هحرش مهاوخ هنیس

 حرش , موکیات
 دا تسدن و یا كناب نیا تسا شتآ

 قایتشا درد

 دای تست درادن شتآ نیا هک ره

 ناسامح ه رگ و ۲
 رو( شمیغروس نیدلا لالج

 ن دمع ندلابطق ,ناطاس, ؛بولوا یرادهح یصشب
 یسهدلاو یک وا هدنخ راب ٩۸۱ .ردیلغوا كنوکتات

 هلینامرف كناخ نوغرآ «هنیرزوا ینافو كنوتاخ ناکرت
 -رک ) یزمق كنوکاله نوکنمو ؛شلوا یکاح-نامرک

 وتاضنک هد ٩۹۱ ,یدبا شالا جوزت ینوتاخ ( نیچوخ
 یس ریش نالوا ینلح «قرهنلوا لع هلبام رف كنا

 ۹9 لتق ندنف رط نوتاخ هاشداب

 هدام «یطویس) |
 ۳۳۹ | یط وس ندلا لالح

 كنید ناروغ 9 |
 3 ع

 رلکاموندنضارقنا یدو ندا لالج

 «هرکص ندنطض ندنفرط نابهاشمزراوخ كنب

 نایروغ ندا لکشت هدنتهج نایماب هدب رج نرق یمدب
 هنس ۷ «بولوا یراد وصو یی درد كنسهبعش

 نابهشمزراوح یکلم «هرکص ندد دروس تم وک

 .ردشغلوا طبض ندنفرط

 ندنسارعش نارا اه 0 دلا اح

 ا «بولوا ت ی

 یخد هلا داو ارعش هلا یقیدلوا لوغشم هامعازر

 هسج بویلیوس راعشا لزوکو :یدروشیرروک
 رب وش .ردراو یراعشا اسو , هب یماظن

 : ردیدنس هم وظنم هیاکح رب تا کیا

 عا هزاب یی تشاد یرکحرز

 غارچ نوچ ورد هدنشخ رد هل ال

 یهریطن رب

 هدشر, مه دیو لکو ورس
 هد شرد ?€r باسو هب وران

 6 دخ هاو وو » ا 2
 و ۱ رورف نا لالح

 .تعحاص ەنە دام 4 ۰ 2

 ریهاشم (دجلا دجم) ] 1 ۰ دا نر

 ءاپقفو ندشرسفم ۱ ف ,v ل

 .ردشعا تافو هدنخ راب ۸۶۸۶ بولوا ندهبعفاش

 فیرش ریست رب ربتعمو لوبقم هلتیاغ نکلو رحوم

۱۸۳۹ 

 هناا یر بو زاب 1 یداربا كس جاق 3 ندنسش هحاسد اکربت هددشنیا

 ال ج

 ریست وبشا هلکمهعا افو

 ندنفرط یطوبس نیدلالالح همالع هدعب فیرمش

 ریسفت » هیلع او ؛شفلوا لاکا هدولساوا هنب

 .ردشلو تربش هليا « نیلالما

 ۳۳ | هاش ؛کلم ندلا لالج
 | .تعحارم

BAN 2 نیدلا بطق ۹  

 زراوسخ ۳ | 1 ا لالب
 یردب «بولوا یرادمکح یمدب انس هلالس نایهاشم

 .هریرحو «رارف قرهلوا بول« ندناخ زیکنچ
 هدنخرات ۱۱۷ ینعب هدکدلبا تافو هدنوکسبآ
 ۴ یشراق هزکنج «هلسولح هنئوروم تح هدمزراوخ

 ۱ ید. ییدیا هدناتسناغفا كرهدبا قوس رکسع

  «هدهسیا شاوا بلا هدنسبتل آ كليا تنهبراحم

  «بولوا بولغم هدنرانک یرپ دنس هدنساج دن

 . نامرک كرهدیا تدوع هدعبو ؛شهچق هناتسدنه
 هنبرکسع كنبسابع هقیلخ یا طب قارعو سرافو

 | ناجرزآو ؛شلوا لخاد هدادغب بولاچ هبلغ

 . یزیربت كرهدیا طب خد یرلفرط ناتسجرکو
 قوچلس ندلاءالعا رخ وم .یدشلیا ذاختا تنطلس :رکم

 . ندفرط رب «یک یغیدلوا بولغم .بودیا هبراح هلا
 «ندنرمکدتیا طبض ییکلاع رثکا «هلموجهرللوغم یخد
  .ردشلوا لتق هلبلا لد رک+رب هد ۰۲۸ «بودا رارف

 :نیدلا تایغ یراردارب .ردهنس۱ قموکح تدم

 .«بویم هباشابقوچ هرکص ندنسیدنکید نیدلا نکرو
 ۱ .ردشلوا ضرفنم یلود نایهاشم زراوخ

 د یراخ لالح
 .نداراخ «بولوا ندنخاشم ۰

 ؟شذوا دیرم هایرکز نیدلاءاپب حش هلتر جم هناتلم
 وا لثا هرابتعا وب كب هدندنع یولم ناتسدنهو

 شد |ارعشو اربک شعب ندندافحاو دالوا بول
 هلى | یراخ لالح دیس هنب هدیرب كران و .ردشلک

 شف ندنسالک و كنابجهاش «بولوا قورعم
 .ردشعا تاقو هد ۱۰۵۷ و

 9و هدا ج هزعسا و ۶ | رویلالج ۱

 -لاور) ه لر اپ یسجرب بونلو : ۹

 بوتح هرتم ول يڪ : كمالحو هد نتلابا (یدنسب

 . «بولوا هدننیع حا تن رپ مالح هارد هند ی

 ۱ .ردراو یسلاها ۱ ۲

 ۳ ۲ و هدنتلاا دایآ هلا یسیعتکیا س



n 

 ف ا

 ل 2

 یسیلاها ۱۰۰۰۰۰ «بولوا عقاو هدنبرغ هرتمولیک
 ۳ .ردراو

 ۲۰ كروساجو هدننلایا دابا هلا هنن یسعنچوا س

 1۲۷۰ بولوا عقاو هدنسدقرش بونح هرتمولیک

 .ردراو یسلاها

 | یلچ لالج
 بصنم لاصحسا هدعب بولوا ندرا باعا ادتا

 سونام هرکص تدم رب كرهلک هتداعسرد «نوحا

 بلحو ماشو ناتسبیع ریارب هلاردنلق شعب «قرهلوا

 هدنفیداغوا هبلحو ؛شیتیچ هتحایس هنبرظفرط
 «قرهنارق ییهحوت كناشاب رفعح نانلو یک كناروا

 بیل ناخ ےلس ناطاس اشاپ رفعحو ؛شلوا یداماد

 هدعت .بو)آ هتنناب هلتسانک یتسیدنک .هدقدلوا الال

 .بولوا .ندهیاغم یارعش

 .ردنتسح یعتاو «ردیلرتسانم

 نادت صاوخ كيلازاشم هداربش هجلر تحاص
 .یدیشلوا یرادلګ هدنراسولحو شم رد هنسهرنص

 هایش رط دعاقت ًارخؤم هلن اقلا كنيرادوسح شعب
 بایرا .ردشعا "تافو هدارواو ENTE هرتسانم

 .یدنا راو ید یطخ نسح بولوا ندلاکو لصف
 دقت ندرتسانم هدنکبدشود رود ندهاشدا تبعع

 تبب وش نالوا یعلطم تكنسهدیصق رب ینیدلوا شتا
 ر کیلو

 عهدیا داد لدعد كدتیشیا مدایرق هجنوب

 ممد دای و ہیک نب , كسهبعا داد هک نس

  هب رق ناد 1۳ e نایفصا .بولوا اا

OESبوسنم هب هیکب ایا كولم ا نالسرا لدرق  

 لس ومن راعشا قوح ۲ هدنفح یرلحدم «بولوا

 هناسارخ هرکصو ؛شقا تماقا هدزب ربت تدم رب هدعب

 .یدبا شلنا باستا هبیربک نیدلا م

a ip aشذیوس راد هنحدم كېلاراشم هاشداب تس یکیار وش ۶ ۰ و  

 : رد دنسهدىصق 9۳ یتیدلوا

 نامرک اٿ زونه شراکش دیش درک ز

 دولا نوسخ تسفسوب نهدیپ ناسب

 23 .بودیک

 هار زا دیسر لک ناطاس بکو مه هکرکم

 هاجو قنور دوزف ارنچ نانکاس هک
 :رمو نداره ا لالج دنا ارا
 ¢ بولوا نیت را

 هنسیدنک و شعای یرلیارس ضعب كنیضام سابع هاش
 :رددنراعشا لج تم وه !یدیشعا تاھا

 دنادیف ندنزرو رهمزا ريغ هک مراد ید

 دادیع ندیجر وتزا رازآ دنچ ره دشک

۱۸۳۷ 

| 

 عج رلیرسرس اط رب
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 یایعشر( دو ۳ 0 نناوره لالح
 بط «بولوا ندناربا

 تببط لالح .یدىا یحاص لوظ كر د هدتهکحو

 هاش نروس ت واک هدزاربش . ردقو رعم ید هلکخ د

 بوم دعارع# هاش هرکص ندواو ه رغطم ر

 هموظنم ر هتاوئع « زوروو لک» و شو

 :رددن راعشا "هلج تم

 دوب ,یراید شوخ متفرب راید نیا
 ذوب .یرابغ رکا متسشب «هدید کاب

 مولعم دوش نزا دعب ارو تفر لالج

 دوب یراب هن وکه چ نيکسم هتسکش نآ هک

 بول وا ندنتسا-رعش نارا
 ES لالح

 ندنکولم سراف .ردیلدزب 1
 هدربز هجر بحاص یدقدراو هدر رفغطم رع هاش

 هدعب «قردنلآ هننیعم فلکعا مدقن ییهعطق لوقنم

 هعطقوا .ردراو یلاود سن سه .یدبنشوا یربزو

 : رد وش

 دوش 22 ا كت سرد هک تس ربچ راج

 توقايو لعا

 دادعتسا و پک لصاو تط یاب

 تكلف زا روج ۽ درک

 داب یم لو تشه تفص هس نیا ارهدنت

 ییاراخ ناد فات ت دوش

 ناس ۳ تبر

 ییارآ ناهح دیبشروخ 0 تیز

 ا ٌكناذ 2 ندنسا رعش

 : ردیدب راعشا دلج تا وش «بولوا

 2 ى

 ارناچ ةتشر مدنب هک مه لوچ”, وت تشکنارب

 ا
 :ردکذوا تب وش تنبناشاک

 ارتادنهدرد 5 هی 1 شعارذ

 0 هاش

 ارام سفنمه دوب هلا رجوا نارجه بش
 ارام سکچه دنا نیلاب رب قشعزا ریغب

 .یدیا ندنلار" كهاش نوانبه یسعجوا س

 :رددنراعشا "هلج تس وش

 رای یا و لصو “دعو
 تسداتا دیعب رایسب هچ هدعو لا هکه و

 ۱ لالح
 الع یرلت رطح ناخ

rممد و ۵ لم 1 هز ۱ 1  

 ناییصع یاول عفر «هللا

 تسداتف ۱ دلیهد

 ور_نغاعس دب زباب كنتالو مورط را

 رد رش ناهرت رب

 ميس ن اطلس زواب



 ا لر ج

 ندکدتبا طب یراصح هرقا(«بؤلوا صضش رب شعا
 هنلیکنت «هدهسیا ش٤ رو هشرزوا هرقنآ (هرکص

 اشاپ داهرف یسکبرلکب لیا مور نالوا رومأم
 ندنرلکب

 قبعجو /شخوا لتقو لحا ندنفرط ك را وسیش

 :یدبآ شل دبغاط

 4٩ ۲۰ لدالبم .( ) 0661۵50 ٩۳
OE Deوا ان ی  

 قلاب هد هنخک ران Ta ندنخ راب ٩

 ۳ .رددودعم ندهنعا هدندنع کیلو ؛ بو دا

 شمرتسوک تدش هدنپاع# رلمد 1 ضعب ناثلوا ماا هلا

NELدفع تاحو " یو سلحم ۳ 8  

 .یدیا شلپا

 جرات ۱۱۱ ۷ 6 ناو اسد ابو کی دمای

 یسولسن وق امور «هدهسدا شا باغتنا هدئسن دالبم

 هنر «قرهنلوا طاقسا" ندنفرط ( ینابیصارف)

 نطو سالجو ؛شاریدتیا باختلا راوغرغ ی رکس
 مو هامور هدعب «بولیکح هن (دنشاغ) نالوا

 هدسنارف «قریمهلوا ردتقم هغمروط ؛هددسیا

 بوریک هدنرتسانم ( یفراق ) یرع ةیقبو ؟شجچاق
ENEردشعا تافو . 

TELE 4بولو ندنسارغش نآرآ ربم) ر الح ۱ ۴ د ۱ ۳ ۱ » 

E2 هه  

 کالبعاعسا هاش نالوا یسنأب كە وفص تلودو كنا رشناب

 یسیدنک «نکیا ندایما یردبو وا هدنرلنامز

 هاش تقو ر «ندنغیدلوا مدآ ترشم ردنلفقو یال

 شا برش هل سعاعسا

 .ردشم روس رع 1 هنا رس رس «تولوا رود ندنهاکرد

 ندا كلبعاعتا هاش هن ہدقا ع هد رع رخاوا

 ضعب هللا یدیما انالوم .یدشتا باستنا هبینات مج
 تافو هدنخرا ٩۲۵ .ردشلو عوقو یرلهرعاشم

 :ردیدنسهروپشم "هدیصق ر تس کا وش .ردشعا

 تسکش رب ودص رد درب ه ولح سرد J ورم

 تنش اره وک تعق وز هدشخ ١ تمل لعل

 رهش تدایص بوچوا نایرد یودنه
 تسکش رصیق رس رب دیشک ناقاخ فح زا

 بولوا ندرهمعش هب زیکنج ها

 هدتنصا را تنهبنا حیا تلود یر ك

 هنر راد ی لود "نایناکنیا نالوا شا روهظ
 نالوا یتشناب كنهروکحذم تلود هک« ردعما نادرو

 ه ردقلاوذ «قرهشل وا بیعت ندنف رط

 نیس ناطتس نده رو

 ندهمروس قوح هدهسدا

 همت ها( الح ) یسهدد وب كنسح ریما

 [ .تعحارم هتسهدام « نایناکلیا »| .رویدیا لصح

AYA و ل ج 

 1 لوس هدنومرشح هدتیلهاج نامز ۱ نر

 نو تومرضح «بولوا مصر
 ۱ ندا ۳ لب کو .یدیا hs كنسلاها

 3 باب را ندا تعحارم «بوروط هدنمهقفرآ رانهاک

 .یدرلرریوباوح هللارابع غاطرب میبمو مجسم هتحاح

 . «بولوا لکیه رب لوی لوم ندرعم ضایب منصوب
 . ترضح «هروک هتیاور .یدبا ندشاط هایس یثاب

 .یرلکدستیا توبن نالعا كنمدنفا (ملص) تاناکرخت
 .ردشلربق «بوشود هنتسوا زو ندنکدیدنک هدانا

RAهدنتهج لونج قرش كنيطساف ۱  : 
 غاطرب هدنقرش كلشترې ندراو ٤

  یرانامروا ‹«یعاغترا مدق كس جوا کیا «بولوا

 .ردروکذم هدایبلا حراوت .ردراو یرلاعم لزوکو
 « بولوا هبصق رب روم هدناع ۳ ۳

 . یقراج هراسو غاب ریس ؛نووق ۱

 .روبدبا نایب یوج توقا یغیدلوا كلشيا كب
 هجا یهدنفا طا تكماش قشمد ۰

 کم م راعشا نا ۱ <
 ها سا ودا هسلدنا ندماقت راپ وما س: رد

 هی هلیسیماسا رار یهدماش یرارب قوچ رب
 ةدنرا وح (هسوغارس ینعی) هطسقرس «یک یرلطدتیا

 "یدرلشمریو یعسا و ید هبهیحان رب قوچ یرلوص
e 0ا ناقآ هدنسهطخ باح  

 هدربعشک ؛بولوا یرب رپ لوس ۳۰

 «قشلادیب یتلایا روهال « هللاعبن ندنرلغاط هالاع»

 .روابکود هت رپ (دنس) هدنسیق رش لاعش ۱۳۰ كیاتلم

 .ردهرتمولیک ۷۰۰ ًایرقت یمارج
 ۲ هدیس د ننشاخو ٠ هدرع قارع 2

 MF ناتسارخ ا ۱ و
 رېن ول هدهب رجه هنس ىج ۱5 (بولوا رېن رب هدنر

 رب لوس هدنسهزا رایناریا هلا نیلم رکسع هدنرابک

 قوچ كب «بولوا مرنم بلک رلیناریاو ؛شلوا هبراحم
 | (تعیقولا ءالولجلا موب) هبهعقوو .یدراشمریو تافلت
 E .راربد

 . (هدنسهطخ سنوت ینعی) هدیقب رفا ۱ در و
 عقاو هدهفاسم ليم ۲۶ نداورق ۰

 رات مخاط رب هلاق ندهعدق هنمزا بولوا هبصق رب

 ینیدنل ویرلکچجو هویم قوچ كبو یسهقیتع هاو
 و .ردروکذم هدهیرع بتک یتیدلوا روپشم یلایو

 ۲ نالوا شو هدنرکسع كجدخ ن هبواعم هصف



 ی ل ج

 ۲۰۰ هرې كرلهدا هک یدشفوا ذخا مانغ قوچ
 .یدشعا تباصا مهرد ۰ هرلب راوسو

)6G6100( | ۰4 هدنسهطا ایلجس  

 ا : 1 ۷ نولج
 هنر و ؛شعا طبض یموکح لوا هنس ۶٩۱ نددالیم

 مشرق ه نسکربکا) شات نر
 رضاح هکشنک هندادما كراباو نالوا یراسنجحه
 رایلحاترق  هلیشوشت تكنهاش ناربا نکیا هدقش

 ؛بودبا موجه هنایلجس هلرکسع كي زویچوا
 هرایلحات رق نولح یدهسرلشعا لوغشم یتسیدنک

 یرزوا قلوا ندهلاصم طئارش «بولاچ هبلغ
 رابجا هکسکزاو ندنخذ ناسنا هنبرادوبعمیرایدنک
 ۶ ۷۸ دالبلا لبق .یدیارادمکح رب میکحو لداع .یدشلیا

 .ردشلوا ینلخ (نوربه) .بودیا تافو هدنخراد

 لحاوس كزيڪد اب ز وا

 هدنتهج كب هحوهو هدنس هیلاعت :
 لصالا ینانوب «بولوا عدق موق رب شو نکاس
 هدنرخاوا یدالبیم نرق یعکیا رکو یراقدلوا

 یرلناشنو ما .بولوا بولغم ندنفرط راتوغ
 ۱ ردشمالا

 هدنس هبحات ( شاب یداو ) هدنلدنا

 كنب رهویم تا ا هناا
 ةیلع ءاسوا روبقم هات بافت .تكنسالا یو
 .یدبا فوررعم هلیبسا ( حافتلا ةنابلح )

 طقسم كریهاشم ضعب راس هلا ىنايلجلا و

 0 نمولا ديع» و 6 نام زلا ےکح «|

 [ هل رویب تعجارم هنب رلەدام ۱ ۳۹
 یر

 | بیلج
n °2  

 رضف ترضحو «شلوا ديش هركص ندكدتبا لتق
 .ردشلروب نفد هلبلا كرابم كنمدنفا (ملص) تانناک
 .ردلوقنم هشرمش ثیداحا ضعب ندنسیدنک

 «بولوا ندهاعص ( نیل هلادبع ی
 ردو اک هک دا عا

Eهدنسسع لاعش یاپنم  

 تاو ع «بول واندراصنا و ندهاعع

 ۱ هحراج

 هفلح
 وم وب <

 [ :تعحارم هنسهدام «هجلاغ»] .ردسا نیرو

 | نامزلا میکح

۱۸۳۹ 

 | ردقوا ,قرهشلوا ش ندنفرط ناور نب كللادبع

 یفکیدب نرل هدر ندهعقاو

 | "ندنفرط راب رع هنس هطخ هجلاخ عقاو !

 ی دل ۳

 یرتغاعس شعم كنتالو تلخ

 براین رش ع ناک رب دو ۱ لناکیلج

 - هیلاعش تهح كنيطسلف (Geile) ( | لاج
 ندراو هدنرلهرا اکع ,هللا سلبات هديا

 ترضح «بولوارب رب هدنسهب ع تهح كنرپ

 نزدنوک هتسارک ندنانبل لبح .هسدق ندنف رط ناعلس ]

 یسهعدق *یلاها .یدیشغلوا كرت ه (ماربح) یکلمروص

 بول وا بک ع ندی رعو یاو «ییاربع «یکینف « ینا رس

 .دودح «كرهدنا لاصتسا توق یلبخ قلهرارب رلت و

 هدننامز (ع) ۍښع ترضح .یدرلشعا عیسوت یرل

 هدنرات  برع نویفارغح .رایدبا لقتتسم یخد

 تنه کن لش جوا ندنسا رعتش لب للح

 : ردیصلح ۱ 9

 ناخ دیزیاب ناطلس «بولوا یلهسورپ یسیجرب
 :ردکنوا تاب وش . ردندنسا رعش قرود 5

 قوج یسه راپ لکوک یدوس .لزوک یزرد رپ هی

 یوجتیشهراوا  راب ولعا >4تفلد هو

 هلکلمکید .«بولوا یهنربا  یسیمنکیا سس
 هدتنامز لوا ناخ ملس ناطلسو «شهلو لوغشم

 : ردندن راعشا *داج ت وش .ردشعا تافو

 ی ساز راتش E رهدنس کا
 ینب رلک آ "راکهویش لوا فس مدرایا ندقوچ

 -ا رعش یرود فلات ناسفا رج اطلس یسحج وا بس

 تس وش .ردششو هدرلاصق شعب ؛بولوا ندنس
 :ردکنوا

 لاح وا نیکشم ٌهطقن ایام هدکتیکشم طخ

 لاسخ ناتسه# رب فلو راب ریره هدنآ

 لام ندهبوا ك ۰
 لداع تا هد و دوم ۱ هبناطاش ل
 ۔ هب رک كیوا ن رکیوتا ۳ ا

 هد دح اع صوصخللالعو هدلص و ع «بولوا ی

 . ردآ هسن وم) یعسا لصا .ردیسهبحاص هعیاش تربش

 ندهساععیا معش یام دقا هداز یدماح) ۱ لاج

 .ردیاهسورپ «بولوا مولع لیصح
 عاطقنا ندفلخ «هرکص "ندکدتنا تال اک تسکو ,|

 لزوک .یدیشعا دایتعا یمهللوس زوس «هلا اوزناو |
 ىلبل »و « نوشو ورسخ ) « ر دص لک»و یراعقا

 - ودرف . رداو ید هم وطنم چوا هاب رلنا ونع « نوئنحصو |

 ها هجرت امظن یخد ینس « همانهش » كنيس
 : ردندنراعشا لح تد وش ۰ ردب وص

 یغیدل وا ش

 لکد رای اکب كشا رکج نوخ یا ددم
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  « ۱تعحام هنسهدام « دیشجج

 [۰ هل روب ۱ ۹
 ناخد ناطلس فلا ولا ( تس ناطاس 5

 ناطلسف لفوا ا و 4 ا

 خرا ۸5۶ «بولوا یردارب كچ وک كنبناث ناخ دزیاب
 نوا هدنتنطلس دهع كنبرارد .ردشغوط هدنسیرج»

 مچ

 «قرهنلوا نایغتهنکلیلاو ینوهطسق نکیا هدنماب
 ؛شعا لیصح بداورعش ندنسابداو ارعش كناروا
 «بوالشاب هکلئوس رعش «نکیا قحوح اهدو

 یبهموظنم رب ینیدزاب هلیناونع « دیشجو دیشروخ »
 نام رق «هدکدلک هنشاب ۱۸ .یدبا شلیا عده هنیردب
 ۱ هدراعما مطن هداروا ؛قرهلروس لق هتكلىلاو

 براح «رار هلکعا ماود هدناب دا و م ولع لیصح و

 مرزلایعنسا حالس ‹«ڭرەدىا تھ قرص ۳ هب هیت دن

 ناخدجحم ناطلس هدنخرا ۸۸۰ .یدیشعا باسنک |

 دع یامرق نانلو مظعا ردص «هدنلا ګرا عوقو كنا

 هیساما اسر ندفرطرب كر هبلزمک یتافو كهاشداپ اشاپ

 ندفرطربو هناخ دیزیاب ناطلس دهع یلو نانلو یسلاو
 هدهسیا شمردن وک رلیعاس هبهجرت كحاص اح جد

 ربخ ندشیا «قزهنلوا لتقو ذخا یعاس ندیک هنامرق
 -راشم مظعاردص بودنا ولغ یهو رک ی رجب نال

 هنداعسس رد“ ناخ دب زنا (لاطلتم ید اشک لتف قلا

 یرکض ندکدنستنا س ول“ هو روم ته هلدورو

  هزمدا هرادن )لس هلتنارو یاعدا ج ناطل س

 ترضح ندفرط ربو ؛شعزوب یروط هبهسورب
 ندناح وتف یهدانلاتبا .بوقیچب ه هلاقم .تاذلاب هاشداپ
 .هلکعا دورو هداتناوا ید اشاندجنا كندک ندا تدوع

 بولفمیلک جب ناطاس هدهراح نالو عوقو هدرپشکی
 ؛شچاق +رصم ندارواو هبه وق «بولوا مدرینمو
 دوجم یسکبراکب هرقنا .هرکص ندکدتیا مح یافیاو

 هل رایحداسف نتعب یک كب ےساق ىلغوا ناضمرو كب

 رزوآهنوق هلیشرط هنطآو بلح هد ۸۸۷ هلتدوغد

 ییدتا هلا اشایدجا كیدک هداروا هدهسدا شءرو ن

 ییدمهدبا طب ییهینوق ؛بویم هنلآ هجن رب نده راحت
 دحا هداروا ځد تب دوم نالوا نش غی هەر قنا یک

 یرکسع هدنکیدتکهف رطوا ج ناطلس لغو ا لتقو

 قرهلیغاط ربارب هلغل ربخ یرقن كناخ دیزیاب ناطلس
 ترضحو ؛شلوا روبح هغجبق هنامرق مج ناطلس

 نو ۱/۸۳۰
 . قلاسمو حص (كرەردنوک ص وضع زومأم هاشداب

 ندیلوطان آ ج ناطاس « هدهسیا شا فیلکت

 دیزیاب ناطلس «بومتسیا ینکرت هنسیدنک كنهچراپرب
 ندنکیدغا زیوج هلهحورب ینیسقت كتلود كلام ناخ
 مساق «بویعا لوبق یناما نلیریو هنسیدنک ج ناطلس

 كا اعدا یتتیکاح یهحیلیا مور «هلیقیوشت کب
 لب ولو ؛شمروک بسانم یغچاق هابوروآ «هرزوا
 -ردنوک هكرن و بوشیریک ههریاخم هل راربلاوق سودر
 شودر .یدشغا اصلا هسودر هللا هننفس یرلکد

 دب زا ْناطلس ینعوط هدلا یتسیدنک هسیا یرلربلاوق

 ین رلهطاو هنیدقع هدهاعم هدلو یرلکدتسبا هللاخ

 دوقن قوچرب ربارب هلکن وو هغمراتروق ندیناثع ف
 قا «كرهدبا ذاضا تلارب لزوک هخمراپوق ید

 لد ردم روک ماس نده رطاح ییتماقا هدسودر | 1

 یراقدنلو بوسنم ؛كرهردنوک ههسنارف یتسیدنک تعرسو توقرپ لو هدناکرحو تراهمرب كوس
 -رلکب هرد شعب و هدرارتسانم ص وصحم هابهر قد رط

 مج ناطلس هلهحوو .ردرلشعا ظفح هدنرلهعلق كنب

 یارماتی د تدمرو هدهس تدمر رار هاشبعم

 ناتتسراح هدانناوو ؛شعا تماقا هدنرلهعلق یوو

 «بوسشبریک هتارباخ شعب هلنارادمکح راسو هلبلارق

 . اسو هسراپ هلتفایق لیدبت یی راضعب كرلمدآ یءدنتیعم
 "یلارق هسنارف ندنداعسردو «ندنکیدردنوک هرلفرط

 .اوق «ندنکیدلردنوک صوصخ ریغس رپ چ3 هنىدز

 ˆ یهداربش نالوا تورث عبنم رب نوچ رايد نک رلربل

 اب یرامذآ یکدنتیعم «هلبسوقروق قمریچاق ندنرالا

 ج .ناطلس اا تلس وہ ود .یدرلشعا سح

 (  هنلهدنیبیلبف ) یزیق لصخش نانلوب یسهقود كن هعلق
 ر ؛بودنا هقشاعم هلزمذرب ییسح هداعلاقوف هدنعسا

 . مالا یهدنغارپوط كنرف كنهداربش هقالعو قشع

 تاقرب و شمریو کیر تسودرحرب هح هقشب هنداصمو

 ییهدا:ربش رارلاو 5 .ردشلوا بس هنن رېش اهد

 هغلام لتیلک كرهدنا درد ی رالکح هیمهدیا د ظفاح

 ۰ ناطلس «هلکشنا ےاست (ناسونیا ) یمدرکس ایا لباقم

 كناقناو «قترهنلوا قوس هام ور هدنخ را A1۲ ج

 . «هلکا تافو ناسونیا ًابقاعتمو؛شلاق سوبحم هدنجا
 هنا رادغد كنارحرو O رپش ا نک ر

 N نوچ“ هظفاع كنەدا:رېش ااو .یدیشمک التس
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 - وا لتق هده راحت رب نالوا عقاوو :شلوا لئاب هن راما هک و بلاحژ رک یعا لتق یتسبدنک «هرزوا فا ّ
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 .ارف نالوا هدکعا قیلضت هلرکسع یامور هد سصوآ

 يرب ندنطئاره هلاضم لراش یحرکس لار هست
 سجلوا ےاست هنسدنک كج ناطلس «هرزوا قلوا

 ندفرط یاره «ندنغیدلوا شفلو هدکعا بلط

 تباع یرثأت هج ناطلس «هبدصقم كعا «دافتسا
 .دنک «ه رکص ندکدربجا رهزرب مالغاص نکلو "یطب 3

 هبیوبا هداربشو ؛شعا میاست هنلارق هسنارف سی
 یسهزانح .بودا:تافو هدنخ را ٩ ۰۰ هجا وا لصاو

 لقت ههسورب «هلا یهاشداپ هدعاسم «هرزوا قلصو

 هدنلاصتا یسهبرت كنبناث ناخ دارم ناطلس «قرهنلوا

 ۱ هدرصم یرلقح وحو یعرح هلمسهدلاو .ردششوا نقد

 یلاح هناسونا ی زکس باب نکیا هدامور .یدشلاق

 هنلابعو دالوا «بودیآ هداقا هل روصر روم تباق

 اباپو ؛شعا اجر یتسلردنوک هرصم «هرزوا قعشواق
 یسیدنک, هدهسیا شمالغا «بولوا راتم ندنناحو

 هلبلا رق راع «هرزوا كعا قوس یشراق هدب زباب ناطلس ۱

 یکنع هرصمو یتغیدنا و هده راح هانارادمح یاهو

 یتساحر «هلناب ینکح هلبب هلوا عنام هنسارجا كبيئرتوب
 رصتت نوچا كم طبنع ینتخم كنيردیو ؛شم هال وبق
 هفیلکن و ج ناطلس .یدیشالک | ید یتموزل یتا
 نوت هلطرشرب هل و كرهربو با وح هی دی یشراق

 مج ناطلس .یدشلنوس یک هبعا لوبق کلم كلاع

 .ردراو یلاوید بتم «بولوا تاذرب بیداو عاش
 هنلغوا كناخ د ناطلس اف هڪدم یعیدنل و هدایوروآ

 نیس رظن كن هلج ؛بودا تکرح هدر وص روشبقاب

 (مزیز) نالوا یطلغ ك( ج ) و ؛شعارق یتبحو 5 ۰ 63 ما بلا
 ت ییارب وش .ردشل ون ترهش هدایوروا نوت یعا

 روصم یقاشمو نم ییدکح هدایو روآ و ند راعشا ؟هلج

 نور راتفک

 روک یاور نآ رروت بونکو د هل راشاط

 روک یناکهو نوک 4-اح و یدعیا مح ر

 ردیک بویلغا كلف ربا هدنشاب راغاط

 روک یناغفو هآ ییدتبا كدعر .هجتااب

 ہاکی ص هلا درد قسما یدلیا كاج

 روک فاق یکیدکود هنیرب قفش كخرچ

 «بولوا ندنسارعش ناریا(فیرش دحم) |
 دره ؛هداح یعیدل وا یدهشم لصا نع )۳۰

 هی رک | ناخ فدا رفعح ازریم ندارزو «هلتلحر ناب

 ؛بولوا یروظنم كناپعماش هدعبو :شعا باسشا

 : ردندن راعشا “هاج هعطق وش . ردشش

 بات یع نءرب نم زورفارهم هام یاارچ
 دش مک ناسا زاام لاسیقارتخا انام

 بشماک لیعشم ناژورفرب ج یا شیو هار
 دش مک نا وراک هارو تسک انرطخ سب نابایب

 تلح وک رب هد رق هرونم 109

 , ردعاط ۲

 هنیجح لثم برض هدافو برعلانب ۱ زار

 اع نم قوع «بولوا نیداقرب شک ۱
 « هعاج نم قوا » هدلثم برض .یدا یزیق كسابیش

 ج

 كنتالو توربو هدنسهعطق ه روس ۱ نععاج

 هیحاترپ مپات هنساضق سابا امدقم .ردعقاو هدنبرق

 نددرق جاقرب هدنتهح قلغاط روک ذم ءاول .یدا

 . رداضقرپ كچ وک بک

 ربهاشم (دلاخ ن رع ند لضفلاوا) | لارچ
 « حاصع » هد غل اغ «تولوا ندابدا ۱ 5

 هجر هیسراف هلساونع « حارص» ییرهوسح
 .دندنشلنا

 كنيسشک جوا ندنسارعش نارنا ۱ لامج
 : ردیصلح

 نوننادفس نات را (یدلالاج رم )ی
 دک هم وچ نیا ا ی اا
 ۔اعشا, هلج یعابر وش نالوا هدنقح دیحو .یدیشم

 ہا .بولوا اضق رب هدنغاصس اقلب

 : ردندر

 وااب ییاوسمه د و ی رس هرذره

 وااب یئامو نم یطسیح هرطق ره

 جوه ۀقلخ ره هک نیب نک او یمشچ
 تعسیءشچ

 ندنناداس نورزاک (نیدلالاجج .دبس) یسیصنطیا سس

 : ردکنوا تس وش «بولوا ندالع لضافاو
 ارم لو اد رو دعو دادو لصو

 لس ربع ادرقب رع هدعو قوذ زا

 ندنرباکا نادمه ( نیدلالاج ریم ) یسیچوا س

 : ردکنوا یعابر وش «بولوا
 دنباط م ل SS هكى ژۆز

 وا روم درک و ته یاس رز
 تسناسا زا هعهدتکف + زاوآ

 دنیلطم لر تست وص هہها پرا

 مس

 ۱ دابا لاج
 و هدنتلاا ساردم كناتسدنه

 قرش هرتمولبک 1۵ كروکتم



 امج
 ندنفرط ( بحاص وپبت ) ؛بولوا هبصقرب هدنسیونح

 هرزملکنا .كيبلاراشمو : «ردراو یمهعلقرب نیتم شنا

 یهدناربا-- .ردشلاو تربش هدننابراح نالوا یشراق

 -« نیوزرق »] .ریلی ریو مای و اضعب ید هن ربش"نیوزرق

 ۱ .تعحام هنسهدام

 EE ا ینافصا لاج

 ناوبد تحاص . ردقو رعم ید هلق یثنم ی رب

 ره . هک + بیرف وداج "هزغ بیپ
 نخانره ریز دراد هدیعش رازه
 تشکتا ناب ناج كنهاي هدرک زارد

 یکتا رک رکح نوح هدرک تناضخ

 ناطلس (قاژرلادمغ ندلالاج ) ینیعتکیا س
 ۰ ون ع 0 ۳1 ۰

 تو
 . رد ردب كم رکلادیع:نیذلانیعم هللا نیما نذلالاک

 . ردربظس هد دناصق .ردشعا تافو هد ۸

 لا رم وعش فس. ردشعلو ام هلا یناقلت

 بت

 .ردندراعشا هلج تسوش .رراو قاد
 كشم رصز نوخ دوش هک نک رص دنیوک

 دوخ شا گج "نوتخز كلو دوند یزاآ

 هبصق ییا هدناتسدنه هلعساؤب ۱ اچ

 تامه ( اہم: مالا «تول وا دو

 لو ربمد ندیک 2 ةت کلک نددانآ هلاو هدنتلابا (رویلک اج)

 لوریمدو یسلاها ۱۰۰۵ .زدعقاو.هدنرزوا یطخ

 .ردراو یرلهشرباف لوس نوچتاودا
 هدنتلابا ( هکد ) كنسهطخ هلاکت یییهکیا س

 - اقشنا لع "كنل وق یر كنغامربا ( هرتواعه اب )و

 .ردراو یسلاها ۱ ع ۲۱۰ «بولوا

 | ندلا لاج
 هنمان ردنکسا ازریم ندرو !

 عقاو هدنق

 دافخا بولوا ندنیخروم

 ۔اوحا 2 ناک هدیو و ؛شمزاب جرات رب ه رابعلا یسراف

 زن مو رزلصع» ندنل

 و 2 ۱ یارتسقا ۱ ندلا لاج

 ردندیارمسقا 5 ةسوق «بولوا ندنسالع

  هرق «بولوا یبحاص لوط دب هده داو هبعرش مولع

 هلک ندربزا ییرهوج حاحص
 سردم هد هسردم لربع ز نالوا طور شم

 یی ردن صا هدام

۱۸۳۳۲ 

 لماک كلم هرکص ندننافو هلزنع .یدبا شلوا ابطا ۱

 ۱ و ؛شفلو هدنشابط خم لات رکی یا ندې ۱

 . «بولوا ندنسابطایرح نرق یعتلا (هللا دبهندیعس ۱

۶ 
 | هقلح .ئديأ

 هلکعا هدافا هرزوا قابا هدهس ردم قاور هنغنص یکی ح

 ۱ لحاد ید یننص جوا ؛یدراربد (نوبقاور)هرلن و ۱

 كیدلا لاج الثم .یدبا الطف نیلکید سرد هدهسردم |

 ه «رحوم » ید هدبط «یجرشرب هلناونع « صیحت » |

 امج

 ا اور «بولو قوچ کب هبلط نانالبوط هتسب رد
 هل | ا ر :رلیدنا مسقنم هفنص جوا هروک

 ؛(نویناشم) هرلن و «هلکغا هدافا نکردیک ههسردم

 ۰« جاضیا » هدیناعم ؛یسشاوح هنیرزوا « یناشک»

 ۰ ردیدنسهملط "هاج یرانف النم روپشم .ردراو یجرشرب

 هلبس وزرا كعشروک هللا نیدلا لاج انالوم فیرمش دیس
 كتدلا لاج هدشرط ئاننا ؛بودیا تمنع همور راد

 ندحرمشو لصفم ىنتم كباتكوب «هلکسک هنبلا یصیحمت

 هدنروص كجه هنبرپ نتم رش «بولوا یتغتسم
 ۱9۹ شو هلخرس يتم «هدلاح ینیدلوا ريم
 - لاک » هدفسزب ماقم كشرش دیس «ندنغیدلوا شا زا

 تب رمش لمس . رد ورم یعیدلوا شد « رشبلا مط ىلع باب
 ,هلکعا یداصت هننافو كنهج رب بحاص یلوخد هنام رق

 .ردشمام هل وا سلف تاقالم

 ردا | یراصنارکب ین ندلا لاج
 AEE نف كراطس نا . رددجم یعسا

 ۱ .ردشعا راصتخا یاتک لناونع

 2 2 | رفاومل ابا نب نیدلا لاج
 ۰ رادتقا هدنابط «بولوا ندمالسا یابطا ( هللا ةبه

 . یسهرب ید ندنابدا یک یفیدلوا یسلعو یلع

 ؛بودا دلو هدماش قشمد .یدا راو یاغتشا هل رعشو

 نیدلا یضر حشو ندشاقن نیدلا بذهم ماما یط نف

 . .حالص رصان كلم روهشم .یدیشعا لیصح ندیبحر
 . - هریک هنتمدخ كناغم زیزع كلم ىلغوا كنم ونا ندلا

 ۴ ساز ندنفرط هبلاراشمو ؛شعا لاقتنا هرصم «كر

 نداطع

 3 ردشعا تاقو هده رهاق هدنلئاوا یرعه نرق

 کن )۱ یدرتا ن ندلا لاج
 5 یا 3 ۸ زوج

 اغ (یدرثا ی ) نالوا شعا رایشا تسک هدتنابط

 [ .تعحارم هنسهدام « متانغلاوا » | .یدا بوم



E 

 یدرب یرات ن ندلا لاج |
 |* وو تعحام هنسهدام «یدرب ی رغت ن

 « بحاح اد | را ۱

 ام ۳ و ۱ بجاح J لاج 1

 .هلروپ تعج
 فیر و اع

 ا 6 >رلا نب ند !الاج

 ۳ هدماش قشمد بول وا ندمالسا یابطا ریهاشم

 هدیاو ادم صا بودیا تدابط لیصح ندنردیو قو

 | نیدلاروت لداعٍکلم .یدیا شا بسك تراهمرب كوي
 نیک ناتسراچ ییدلیا سبسات 8 كنیکنز نی

 یند یاغتشا هلتراع هدلاح یتندلوا هدنشابطرتم

 .یدریلک ردیک هرصم هلیقرط ترا «ندنکیدوس
 هدنخم راد 1.۸ بودنک هرصم هدنحو رخ كرالوغم

 .ردشعا تافو هدد رها

 ىلع نسحا ا ل

 اشم (فسوب نب یا نر نیا لام
 | هدرصم هدننام زەب وا ولم «بولوا ندنیخروم ره

 9 لکم ك رابطبق «ىديشالوا لتا هرادص هم

 خد كنەيقوجس كولم ؛یک یضبدلوا شمزاب خیرات

 را رب تعم كی هلا « امگا جرات » و یتخیرات
 هد هناك رثکا یربخا فیلأت وبشا .ردشمزاب
 ۰۶۰ .ردرار نایاش ههچرتو شن .بولوا دوحوم

 .ردشعا تافو هدنخراب

 _هدام كلام نا»] ۱ اام ن ندلا لاج

 [ .تعجارم هنس
 گه و ن دلا لاج

 ۱ ی

 تار ا0

 - هعيش یامګو e نردلا لاج
 «هلعل وا یس هبصق هلح ىئشذمو نطو «بولوا ند

 :ردفورجم ید هلا لح ٌهمالبع

 اب و ]وا ین

 »¢ لاوقالا ا رلح « رد رلت و یرلروپشم لا

 « ماکحالاهیاغ»««ناجرلاورردلا »« راوتالاحاصم «

enداشرا » «« هععشلا فاتح » 6 ماکحالا  - 

 .« ناهذالا

 ۸ ارضا وجا نیس ندلا لاج
 | ( یربعش

 ۱ 2مراا ۰
 اغيل أت قوح ر .ردشعا تافو هدنسب رجه "

۱۸۳۳ 

 1 هلاونع و .ردیبح ح

 ی
 ؛بولوا ینلّوم كن «یربکنابج كنهرف» روبشم

 «هدلاح"یفیدلوا ندنناداس زازیش لصا.ن

 كحاش ربکآ یسیدنکو ؛شعا نطو لقن رک ورد
 رادیکح تكرهدیک هناتسدنه هدنخ را ٩٩ ۳و هدتنامز

 نالوا ینلخو ؛؟شسک هنسهرص یلاجر كلا راشم

 رر یردق هدنامز هریکناپح

 و ییهبسراف تغل روکذم .:یدشلوا لئات هتناونع

 .ردشمزاب همان هرادیکح

 روح ندلا لاج

 ءع یدادحا

 تموکح هدکچوکر |
 - هیکبأنا كولم نروس ]

 نیدلا ماسح ن نیدلاجان) «بولوا :یسجزوقط كن |

 كلف یرلّدازب .رگیلغوا ت (ندلاعاعش ن رد ن
 هد ۳ ه رکص ندنبسح نیدلانعو نسح ندا

 ا
 هدنب رق دابا مرح یرکص ندکدروس تموکح هنس |

 .ندشوا لتقندنفرط یسایرقاو ,دالوا هدنساسنا راکش

 حبس |
 ۳ اه هلل اءاطء ن دلا لاج

 | کو یا ۱

 شا تا ا متسام زا قاب نه نا
 « هعانشلا لیکن باتک» رک یروکذم جرات ل رکو

 را « بابحالاهنرو » روپشم

 فیلأت هنمان ییاونریسش, ییع ی رثا رب رکید یناوسنع |
 ۲۳ ) تا

 جرات + ,ردلنشعا تافوا.هدتخقرات ٩۱۷ و «شلزوا
 .ردع وبطمو لوادتم هد. تکه یسهجرب هل روکذم

 « خراولا ةدیز» | 5

 اتش عالم یه | یئاک ن.دلا لاج

 ید رب زو: هار قنابا نیسح. ناطلس هدعب

 یخ رات رب

 .ردراو

 ۶ ره ایت هام ریخا ما »| 11 1 دیشلا لاج

Ses 
 یصلخم كناذ ییا ندهیناقع یا رد شا ۳

 لئامرق لا نع ا «تبولوا ٩ ل 7

 دن یاس فلاوب هنلاع نییتلرا نشو رز هوا

 ناخ باب ناطلسو «نعلک هتداعسرد هدب رود یناب نا

 هنماب ناخ دزباب ناطلس .ردشعا تافو هدنرود ینا

 وش .ردشم زاب هم وظنم ر هلناونع « نوامهو اه »

 :ردد راعشا "هاچ تم

 یب هتسخ كزوک یدتیا اود یدعبا كبل
 یس ینوسل وا نوای سفن یسیع یا للاب



Ed ۱۸۳ 

 ۱ قو رعم هلکعد ( هداز رادرتفد ) یییعنکیا بس

 | یرلعلطم .ردشمزوا هکلیوس راعشا ىلتعنص «بولوا

 رد دن زاعشا “هاج تا کیا وش .ردقوح

 ردلکد هم رد ردهک, و3 ندر ول

 ردلکد همرشود هینغ لوا الد

 رکا نوچیا یهام دص رلزاص

 رلغا راقغالغوا ندنشاط كشر

 هدیشامز ارشاب نیسح ناطلس .هدنندوع ,ندشسش

 یلیخ و. «شءثیروک هلا, یماج .نجرلادبع انالوم
 نوبامه هلیدوع هیهد هدعب .يدبا شلاق هداروانامز

 «نفراعلاربس» .ردشعا تافو هد ٩.6 ۲ هدننامز كهاش
 ییا وش .ردراو یلاود بتیمو ینیلات رب هل بناونع

 :ردد راعشا "هلج تس

 یتسوپ و ایروب كزکود
 یدسود و دردز رپ یاد
 ار یلاباال دنر" "قسشاع

 ار یلاج دوب سب ردق نیا

 (هنضر) لع ثرضح (بلاط نیا ٹن )
 ندایاعع بولوا یسهریشه .هلمدنفا

 - ارعش ریهاشم ناتسدنه (سس حش)
 ۳ .رد_یلبلهد بول وا ندنسب

 ۱ هزاج
 ترضحو كچوک ندبلاط ییا تب یناهما .ردنوتاخرب

 - هداز مع مدنفا, تانک رخ ..یدیا هلوب نداضتم

 یسهجوز ل(بلطلادبعنب ثراح ن نایفسوا) ندنرل
 0 ینایغس یا نر هللادبع :«بولوا

 | ضعب «ب رڍ ۰

 : داح ول وا ,ندهباصص | ۱ هاب هر ارج

 ربع تیاور هفبرش

 هدنسسان ونح لحابس كم رعل اة رب درج زی

 نور رب هدنسهرا ندع هللا ناعو ۱

 یوج توقا یفیداوا یترہش هبصو رص بولوا

 .رودبآ نایب

 هردعی بول وا ندهباص (نابعن ی هم

 «هدلاح یفیدلوا  یسیر كنس هلببق
 | :ناعا «لرهلک هبیربغپ ترشح دز بار هلیسا هلببق

 (فوع نت هرج دیزیوا) ند داف کیدی ارهبنک

 هدنبط لق هدعب بول وا دچد تاذرب نکید نرزسا

 نتعب ندنس دنک .یدافعاو دالواو «شلوا کراس

 : دلش لقت هشرش ثیداحا

1 E 
 تاب هررچ) هلا (هدنکلا فا ےک تد

 ردي دیس اڪڪ ( ةیودعاا نامت .

۱ 

 ۱ شم ج
 رم هلربطاسا ( ج دوخاب )
 3 ..هروک هنعدق جرات كنا ربا نالوا

 ۱  كنسهلالس نایدادشب نروس تموکح لوا كا هدناربا

Eبولوا یرادکح كوب او » ih۱  

 رخطصاو «شمروس تنطاس هنس ۰ بوک هرکص |

 تیرومم بابسا قوچ رب «هلیا سیسأت یربش
 . كننوک زورونو یداعا كیارش .یدیشمریتک هدوحو
 :روشلوا داتسا هدیشج ید یذاا دیعو یاب هنس

 | دیش
۰ 

 بهذم نالوا دوحوم هدنارا لوا ندتشدرز تح

 . بهذمو نییآوب كرهلریو یمسا (ج نییآ)خد هنبآو
 رب جورع هلرشعو شدعو شاسرپ هتعیبطو سعش

 هاجورف دیشج ایوک .روللوا فیرعت هدنروص

 ثیهولا ًارخؤم «بولوا رورفم هنتنطاسو تکوشو

 . ندبرعلاةررج هنیرزوا كنویو ءشهشیقلاق هنساوعد
 32 هدنیسا (كاض) ندداع موق یه دنع هروک هژاجحا و

  كرهدا طبص نددیشچ ینارا « هلبا موجه صخش

 | ىد اض قج و ؛شعا روبج هرارف ینسدنک
  نانلو هدنرزوموا ایوک .بوسشبقلاق هلاظم مناط رب
 «نوجا كلس ینالب کیا ندا زستحار یتسیدنکو

  قحوجیکیا ندندالوا یسدعب نوک رب هلییلت كنم رها

 . تراسح هکمردب هرناوبح و یعرلس « كرهدیا €

 فيقول هلدصقم و یرالغوا «ندنغیدلوا شعا

 ۱ با جورح یریمد رب هدنعسا (هواک) نالوا شادا

 ا و ندنلس هدیشج ین كرەدنا لتف کا
 هلا لدع ید تاذو هک ردشمږو ۵یناقیلدرپ هدنسا
 ۱ میسقن هد یدالوا چوا ینکلم هدعب :بولو ترېش

  هنماقم كحو ترضح هدندنع رلیتشدرز هلکعا

 راندي غر ینغیدلوا ینیع كنایلس ترضح .ردشلوا ما
 . هلببسح قلوا یدحوم كبارش دیشج .ردراو ید

 :رذرویتفم ارعشلا نی هلبسا (مج ما ید
E۲ هنریطاسا یراینمهرب دنه  

 وام ندهدنه ر 2 كن هباکح و ‹ اقا

 . ندننید كرين رب عهد رز EH .رولوا رهاظ

 E .درط ندننطو لک | داحما بحذم رب یک «بولیربآ

 عا و (شعا لوخد هناربا «قرهنلوا جارخاو
 ۱ كعدق ناريا.ردشع رکوا یریطاسا دنه یکسا هرابنا را

 ۱ .ردنوخأمند (اتسوادنز)نالوا یاتکكتشدرز یخیرات
 1 اماج) دوخار (دبش ج) هدنسهع دق ریطاسا دنه یدما

 رب هانک ندسعش هلبعسا (ادبش یمساوو یقیدلوا دوبعم



E 
  1یسیهنگیاو « رادجح » یسحنرب تک ناشر

  ( ۱کبک میس و هلکعا هداقا ¿ ییساشعم « شن وک

۱ 1 

 (دیش ج) :هکردروطسم هدنرباتک هبدنه ریطاسا

 هدنعا(هقاحاد یزا)هرکص ندکدتا راعاو قلخ ییأید

 بودبا روهظ اھردژا او نالییرپ ےسح ٤ یرلهرومعم

Eee 

 (نودر ) دیش ج «ندنکیدتا قالتا یرلناسناو بیرخت

 ی (هقاهاد یزا ) كلم و « بوردنوک كلم رب هدنعسا

 و .شعا صیلذت ندنترضم تنو یلاع قلخ و «قالنا

 «بولوا رب هلسهاکح نودرفو كامو دیشج لاصم
 ندنفرط تشدرز كناهردژاو كلمو دوبعم قحا

 یڑآ ) ,رویلیشالکآ ییدلوآ ا
 دن( یزان هلاعص) او مدقنو فی رحت یعسا (دقاهاد

 ؛ندنفیدلو یفرح (ث) هدیسراف «یک ییدلدیا بلق
 ندئارغ .ردشازاپ (نودیرف) د یمسا (نودیرت)
 ) هدنرات | برع نیخروم ضعب راسو نودلخ نا قرهلوا

 ینیدلوا (هقاهاد یزآ ) یصح مسا ٹکا ید "
 نالی یسیدنک ( هقاهاد یزا ) ؟ ردروطسم

 د رانیتسیا كا لیوحت هناسنا یو «نوچگیدلوا

 ییا هدنرزوموا ؛بویعا بئاغ یتتبسانم نالوا هلالی
 ضرف برع یتعب یزات .ردرلشع | اعدا یتغیدلوا نالی

 ینح هلوا طاغ ند (یزآ) كنهلکوس هناك همس یسلوا
 ندنکولم نع هدرانامزرب یکسا .هدهسرویلیشالک آ

 ؛ندنسلوا شعالاظمو تاحوتف یارحا هدناربا كنب رپ _

 صخثوا «كترهدنا ثراوت تایلقن قاط رب ,دح نع ابا

 یحو«شلریدشلرب هللا (هقاهاد یزا) ید كاوهح

 هنسلدبا لیوصت ۵ هیبرع لک رب یک (عناعع) یخد كنسسا

 .ردلق یسلوا شمریو تیباس

 هطخ نکدكناتسدنه | هاش بطق دیشچ
 نروستموکحهدنس

 ٩۰۰ هنیرزوا یلافو كنبردب .ردیلغوا كلوا هاش
 ۷ ؛بودنا سولح هد ( هدنکلک ) ا

 دار کا افر یرکس نک
 .ردشلوا یل هاش

 زوربسكنم الو كينالس (الاب هعج دوخال)

 ؛بولوا هبصق رب یررکیح انصق هدنغارتس

 ميهارب

| 

۳۵ 

 بطقیلق «بولوا ندنرارادمکح یسهلالس هیهاش بطق

AKG 

 | ندنراعبا وص هرقو هدنکتا یغاطیهصرتس هدنبرق
 | قوچ ینهراج هایم .ردعقاوهدنرانک ییاچ هجرتش

 اوهو با «بولوا هبصقرب لزوک طاح هلرلهحابو غابو
 هدنسهراح هیسور وص «هدهسیا فیطل ید یس

 | -اغوا هداعا هلیمام یت روم یکسا م وبلا :بولوا بارخ
  ۱«یسلاتها ردق ۲ ۰6و لا یکیذعم .ردشم ٥ \

 یتکم اغلب ۳۰و نایلص 6-۲ هدشر"۱ «یدبعم «

  ۸ ۱.ردراو یسهضلیا جاقر هدتفارظاو یناکد

 | كناضف ۷نادنا تیکت یهاخسزوزتس یناضق هفهتح
 | ندنتهح نیونح قرش «بولوا یسلاعش لاو یرب

 «هابتبالو هوصوق ابرغ تهت رلاشفق تلنمو بوقهرون
 هلیدودح ناتسراغلب ید ندنتهح قرش لاعشو "الاعش
 هتعارز «هدهسیا قلغاط یسارا كناق .رددودحم

 :ردقوچ ید یرلریاب و هرد تبنم كبو یلشیریولا
 ؛ بولوا قوچ ید یرارناچو یرلاعرم «یرانامروا
 | هجاشاب .رونل و ,یرلحاغ آ هراسو ماچو هشیمو ناق

 “چ رب هلتاب وبح ا راشو رادواچ«هّرا «یادغب یتالوصح |

 هل راتاغوقی زا ۾

 كيا و لاب لیخ «بولوا قوچ ید یرلکحو كیا |

 لاعا بارش لیخ «بولوا قوچ خد یرلغاب .راقیچ |
 نوتف هدنرلهدار ۲۰۰۰ <+ یسهیلها تاناویح.روئلوا |
 هلکر خا ها زیغبص ۱۰۲۰۰ ۰ وهدنام 2۰۰۰ یکو |

 هدن زادقم ۰۲ ۲۲ ۳۷ لنقل اه رد رابغ لد ەر اسو

 ردمالسا یلثربو راغلد یلاثلث .بولوا
 هناکنچ هدردق ۰۶۰ «بولوا ترابغ ندیشک رجاق رب

 لمتسم هيلع هليا قایهون ابع هیل میان: وتلو |
 .ردزابع ندناج وسذم شعب

 كنتنالو راسا( ى زارا هج دوخاب ) |
 ۳۰ كن حق رس هد نغاعس ےک رس ۱

 هرتم ولیک ۰

 «بولوا هبصترپ یکم اضق.عقاو هدنسغ بوتح |
 یادتبا۱ و هدشر ۱ «یماج ۳: «یسلاها ۲ ۵

 « یاد ۵۰

 ردرابع ندریونکو نتک نوتوت «قوماپ

 رايد ومیوآ مو را

 هعج

 هر سامو هدنسس لع لاش هرتم ولیک

 راو یش دود یا +
 سان و هت سست نوع هنا زوق ًابونح ی ین هه |

 الو | كيال یخد ًافرش « هلی رلاذعق .هنیرولف المش |
 هیحان زلن اخ راصو هجنا رطق «بولوا دودح هل دو دح

 رار هلب
 é۷ 8٩۸ هدر لت و هک « رد راو یسلاها ۸ و۷6 |

 ید یتا ۵ ۳۹۹۰ ۰ راغلب ی ۱ كرو لسم |

 « هدناح یقیدلاوا بکر :ندەنرق ا 6



 ل م چ
 هووا ًاععقو قلغاط اعض یسنصارا .ردخالوا و مور

 نالوا دنع یروط هنلوک هوورتسوا ۰ بولوا
 وصحماو تننم یخ هلو هدننلاوص یسمووا

 «رادواچ «هبرآ « یادغب یتالوصحم هعلشاب .ردرادل

 هل رهزبسو هویم هللا تابوبح راسو رصم «قالوب
 یرلاعم «بولوا زا یرلنامروا .ردنرابع ندنعاونا

 ؛اسبلک ه دمو عماچ ۲۶ هداضق نورب .ردقوچ

 ج٥ «بتکم ٥

 .ردنرابع ندناجوسنم یک زبو قایش ءابع هیلحم

 نامز نا تش زد وای ب اخ ت ه)
 هلتکحو لقع هدنن رد رع هدتیلهاج

Eهنم وق هقلاع «بولوا ندرلنبداق خا ارش  

 .ردن ونظم یعیدلوا بوسنم

 | قیتعاعج

 تاجوز «بولوا یسیجنرب كن هلوم تاب ۱ لج
 هشداع ترشح ندا عاص) هللالوسر تروح "ه رهطم

 | همج

 ۰ هل رویپ تعحام

 ۱ تالو. رددوحوم نا ۱ +٩ و ناکد

 |: نودا فون یکسان |

YAT 

 | راح نالو عوقو مالالا نيب( سةعقو)

 ترمصح نده رشم "هرشع هلا (اصضر) رکب ییا تش

 یضترلا ىلع ترضح كن(امضر) ريب زا ترضحو همط
 هرراق «(دنم ر)
 هشداع ترضح بقاعتم یتعشكنملع ترمتح و ی دابش

 | كع لحدمیذ هلت كباغع تز صح یاضت ص ت تراوح

 ۱۲۹۰و هدنرلکتا یونح كنسهعذتم لابح هلال |

 . « هناعبن ندنغاط (ربتهنج) عقاو هدعافترا كلهرتمولیک |
 رل ترنطخ و «مابق دناوعد هلدصقم رایذخا كل رهدا

 هم رکم هکم یجوا كرهدیا عانقاو بلح ید یربیزو

 (هنص ر)یلع ترضح و ؟شلوا تع نع *یبنم ههسصب ند

 رکسع قوس هماش یشراق ههبواعم ندبا عانتما ندتعیب

 شل ماست هک ا

 هلا هشدام ترشح .یدشتا تک رحت هنتهح ةصب

 نهرونم هندم حل یربخو (ن کیا

 و ترصح و كس زوت وا هدنلمعم هل ربب زو در ط

 هن یش راقیشراق :هدلاح یغیدلوا یشکكس یمرکی هدنتفافر
 هن ره هریبزو هحط ندنفرط یضترح ترضح ر هنلک
 داف ر هل و مالالا سو «شعلوا دو من ردق

 تبقاع «بوبعا هدناف هدهسنا شاشبلاج هنعنم كنعاقبا
 | فلت یشک ك یب نوا ندنبفرط «قرهثل وا اد د هرات

 ۱ pe رکص ندقدلوا لات هنداپش رب زو هیط
 هحوز نداضترع قرطو «شنمبا هود رب نیغ تما

 نالوا (هضر) ربکا قیدص هج رکو (ریاض) هللالوسر

 ۲ هلیسا (لبلا ةعقو) هعقو و هایتسانم هود نیغزآ یفی |

 . «بو:رک ی رافرط رثک | كضرا هرک .ردشع | تافو هد ۱

 ا نام تر ظح ٠ زدشغ | دلووت نادنولمابق یش

 (ماسآ)و (یربک ) هدیغاشآ اهدو یاچ (نیپوس) هلرکید
 . هرطص ندنایرح كلهرتمولیک ۱۵۰ هلبا ذخا ییرارهن
 نیک > «قزهلوا لاو ةه لحد |

 ۱ لم ج
 ود «یزنسقطقوط لا ندنفرط هسک هابیلاراشم

 | قوچرب ؛ندنفیدلوا شلرریب ما ًادیدش یسلثوط ربارب
 هلقوا یهود تیابن «قرهامشارغوا هلیطبض كنهود تقو

 كنهودو ؛شمهناو هراچ هقشب ندکمردلوا .بوروا

 | هبهرصب ربارب هلیلفح هشباع ترشح «هرکص ندنفالتا

 . هدنراقح ندنفرط (هنعر) ىلع ترضح «كر هلبروتوک

 هدیوضتم تیعمو ؛شفلوا تیاعرو تمرح قوچ كب

 ۳ هل (سش)رکب اند یردرپ نانو
 دالوا و لم جاقرب یرلیدنکو «قیفرت نیداق قرق ندنن

 هدیدسم ًازرعمو ًاهفرم «قرهروب عییشت نوکرب یارک
 دلوآ شم كنابلاراشم .یدشمروب لاسرا ههرونم

 هللا ریبزو همط (هنصر) یلعت رضح .ردشل و تربش
 شیت تاذلاب یترازام هزانح كن هباخص راس نالوا دیبش

 هل ّوم ةعقوو .یدبا رلشمالغآ قوج كب هنیرلت ومیغو

 .ردشلو عوقو E ۳٩ ولو ترحه

(Gemelli - Careri)ایلاتبا  

 ONES | ید راق ىلج
 ۱۷۲ و شغوط هدیل وات هدنخ را ۱۱۱ بولوا

 : هنغامرپا كنک هدناتسدنه (0ز۵۱7۵)
 ج

 ايه «بولوا ندنراكويب كلا كران عبات :

 1 ۷۵۳۲۳ ویلاعش ضرع ۳۰ " «قرهقایرغع وط هغ

 مانو (هسنوت) نالوا لوس ندنسیدنک هدبقرمش لوط

 رک ندنحا لوطع

 ا وس بودا نایرح هدناح و ردق هن رپش هرک |

 . «هرکصندکدریووص هرللودح قوج رب «نوچا یضارا
 دو «لابج «تنک الف رظ تا كرم ا

 كرلربن كوي یک یداندنارآ 0 «یدانکی «هنک

 ۱ ۳ ررواو كوب كردیا عج ید یراوص

 ۱ تكنک هدنربش دابآهلا تیابن .رودبا تیحالص بسک
 3 کک یغات كن هنج هدیقالت لح ۰ .رولس ود ا

 ۱ 1 عوع را ندنوا یوص « هدهسیا شدنک» ندنغات |

 مق « بولوا هدشلوط A یسا رج



 ع ۴
 هجت راج كناتسدنه یلغلوا اص هتنافس ربس یمظعا
 .ردراو قيا رب كوب

 -راصنا وند هاصص(یجردرخا دوعسم ی ۱ ت

 هللا لیبس ین یتکلمام عیج «بولوا ند ] (ش*
 .ردروبشم هلیسعا قدصت

 «بولوا ندهاصع (یرافغلا ةرصب نر) ۱ لج
 ضعبو «شملوا نک اس هدرصم هدعب ) ۰۰

 یفرقلا رم ن لیج) ددعا لف تیداا
 هدنسهعقو هکم مف «بولوا ندهلاصص ید (یصعا
 .ردشلو رضاح هدنسا رغ نینحو شک همالسا

 رود لئاوا (یرذعلارصم ن هللادبعنر) ۱ لج

 ۔هقالعو قشعوندنسا رعش برع مالا

 ندرلادبش نابا رق ترېش هد هح رد قحهلوا ناتساد هد

 هنسهليبق هنن .یدا بوسنم هنسهلیبق هرذع «بولوا

 انعم هدنراتب لر ر ےک هر
 .ردروبشم یرلهرعاشمو ارحام «بولوا عقاو هقش

 قضم كلهنس یبرکی نی رک وار ارا
 هدراتعاس یتیدلوا قالم هنس ەق رم هدننامز هقالعو
 هنب رطاخ هقشب ندرظن هنلاجو ندیقیقح قشع ید

 ؛بویلک یش 3, .ردروپشم ینیدغو هدفیلکت رب 2

 هدنقح هنش یراعشا هفاک نامه
 : ردیدهلج وا تس ییا وش «بولوا

 یذلاب ةنيثب نم یضرال یاو
 زا انا تر هر

 یضقنت لوح ابو ةرظنلابو
 هلئاوا و قتلن ال

 و تن (نیدلالالج عش )ا لج

 ۶| بایشا ههاشریک |

 هتشک نونهرات نونج یوسا رم شفل زرس
 هتسدک نونج دیق هیت تاب ما ها وید لد ۱

 «بولوا ندناییاصص( هنبرلا راسي )| لم 1
 .یدیا یسهربشمم راسين لقعم 1

 رارکت «هرکص ندقدنلوا قیلطت بو راو ه(حادبلاوا)

 ندنفیدنلوا تفلاخحم ندنفرط یردارب هلغعلوا تلط

Eنا نه وارو نولجا نغلبف ء ءاسلا  

 ردوا

 دی .قتسا ردض .( دعا | شف
Unىلغوا كوي كم وحمص اشا دیش هر ] هچ  

 .ردشعا تافو

 ا

 E را فر

 یی تو

۱۸۳۷ 

 | هدنخرات ۸۲و «شماشاب هدننامز ناوم نن كللا دبع

 ي ۴ ج

 ترافس «هرکتنص ندکدتیالاکو لع لیصعت ؛بولوا

 ؟ششوب هدنراتخشاپ اپوروآ انس و هدنراپ هلبتاثک
 هدننرافس سراب تقو تخ (ه رکص ندننافو كنردیو

 تیورو رادتقا زارا هدنرلشیا قلتامولسید قرهنلو

 «شلوا یرظا هیحراخ هدنخرات ۱۲۹۲ هلکعا

 هتتروطاربعا هبسور نلک هننهح عرق هنس وا هنيو

 هباشنا یبیدمآ و مسر ندنهاشداب تربضح تناج

 ۹۳ هدننوغاو لوریمد هدنندوع «بولوا اف

 .ردشعا تافو

 م e اشا لن
 اشاب قما ندهشتس" تنطاس دوو مس

 -هییرح نونف بتکم «بولوا یلغوا كوب كني رلترضح
 «بوقیح طرا «هرکص ندکدتا لیصعت لک | هد

 بتارم  عطق هدنقو زا هلسخ یتواکذو دادعتسا

 هنکلس یاروا كناخ زترعلادبع ناکتج «كرەديا

 بصن ید هکلیخام شاب قلهراربو: ؛شلوا لخاد

 ه رکص لاو هدرلودرا هلبعلن ادناموق هفرق .یدنشعلوا

 یسلاو بلخ هد ۷ تونل و هدنعقوم بلح

 ؛قراهل روی ناسحا یرهشم هنر هد ۱۲۹۹ و؛شلوا

 هک «هرکص نږکدتیا هرادا یالوو هنس ید

 قوچهدزاجح «ودهسیا شغلوا بصن هنکدیلاو زاجح
 تسانرتحت «هلبا تلح هنداعسرد هنس وا هنب بوبلاق

 وع شیفت ناسنلو هدیهاشداب ترضح همخقم

 ؛شلروس نعت هنفلاضعا یسلاع نویسیم وق یرطسع

 تافو هاف هدنکتشوک ىەدەخلماچ هد ۱۳۰۷ و

 , .ردشلنا
 نولاخ جاق رب .ندناباصع هلا و هل

 تالا هایج) یرلهرویشم لا «بولوا
 نیر .تیوتضحی کرا (هب راصنالاعثالا یبا نب تبات

 .ردیسهدلاو ر عنب مصاعو یسهحوز كن( ر)باطخ ا
 نب تیز .هلکعا قیلطت یتسیدنک قو راف ترضح هدعب
 اد: یدیزپ نب نجلا دیع نکو یا شم اور 4 راج
 یخد (لولس نب یبا تنب هلیجب) س .یدیا شمریتک
 یعنلیا بولوا یه ریشه كيللادبع یس ر كنیقفانم
 لوا كا هدمالسا و شا را ندسدقن تباث نالوا یجوز

 .ردشلوا نوناخ وب, ندا جوز ۱

 هل تلود ؛بولوا ندناینغم یلت ربش لا
 هده رونم هنیدم ه دی دهع لئاوا تي وما

 ءا وق و كلام هناخاو توص نسح هداعلا قوق .ردشماشاب ۱



 اج

 نالننطاطح . ردشف وا العانا ودسپ ول طخ رس)هدننامز أ «یقرنارف تربشرب دوس هلغل وا ایا هب قیس وم دع

 ,ردلوقنم رداو قوچ ر هدنقح

 لس را فیطس هل هنیطتسق درر ارح E ۵ ما | ۵ ری

 ۳5 ی رفظ قاطرب ۳ نتعب لاق ندننامژ

 . رد( 60706۱۱8) یعدق ما, «دراو یسهقبتع 7

 .ردپلن اهن ا«بولها تدنسارع ابا زی
 .یالنشعا" تحاس هناتسدنه ات ۰

 :رادکنوا

 ام ت رازلک ز تدبرن من راج زج
 اه تست تی رکود دیلخ مه نآ

 ۱ لئاو تذهل

 شک
 دیا یسهقوشعم

 تاب وش

 هقالعو قشع برعلانب

 هح ناشاد هل رافوو

 لدیعسن ماع «بولوا زبق رب یتسح ندصاخحا
 ی

 ریش للغ بولوا ندنسساررعش ناتسکرت | له

 «؛شلنوس راعشا هدنزرط ییاو
 .ردشن وا هقمأت هریطن هبراعشا راك ا كلارا
 :ردنوا تس وش

 هیلوب ا٥ هدنآ مک نمجنا لوا نوساوب

 هسیلوپ ارالدرپ رک ید ابهص نوساوب
 (.ردکعد «ء!واو نوسلوا هدهیاتفچ هیلوبو نوساوب)

 تو نانجزرا كنیدو مو رضا ۱ نیم
 هه را ۲ بول وا هیحات رب هدنساص و و

 رد صید

 EN A لا رک
EEناریا ( هللا خت ازرب ( 12  E 

 ندا یوفصلیعاعساهاش .بولوا ۰ ۶

 هدن رق ناهفصا .ردیدنلسن كنا مح ریما نانلو

 هدنبابش مایا « بولک هباید هدنسهبرق (ناراوخ)
 ندکدتیا تماقا هداروا تدم رو «تاحر هناتسدنه

 هدننامز یوفص بساط هاش, هلدوع هناهفصا هرکص

 ه.ش ردا فک قماو شالوا. بصن هبضتم رالوس

 هنس نوا كرهلردنوک ةناساروخ ًارومأم ندنفرط
 كهاش ردان هدنخ را ۱۱ ۸ «هرکص ندقدلاق هداروا

 ت وش .ردنشفلژا لتق هدنسهرآ یر هلا ناشاک هما

NS 

 نزع, و شاب دابش مایا "یماک غلتب
 تشکذا رایت رهلعس رهرهماک دهشد

 باب
 یوفص رد ناسا TE FS راک هر و

 (رس ازریم ن تلاطونا ازریم)
 عبط شوح ندنستار گر ناهفتصا

۱۸۳۸ 

 .ردشهلو یار طقسم كناوذ قوجرب ندارعشو ۱

 تافتل او هحو بولوا ربتعمو لوبقم هدندنع راغصو |

 انج

 ۱۱۳۵ .یدرازاب لزوک كب ییهتسکش طخ ؛بولوا

 : ردند راعشا ؟هلج یعایر وش .ردشع | تاقو هد

 دراد بات رجب هل تفاط راي لصوب هن

 دراد بارخ ارم هک ادیلد نینچ مک هچ
 اهیشوت "یرود ز هک یراد بانج زا ربخ

 دراد باوخ هدیدب هل تقاطو رارق لدب هن
E۱ جوک رب قم هرواشب هدناسارخ ۱  

 1 رهاشم بولوا هیحاتو هبصق ] 2 2

 ریمالان ینطصم دج 1 یادح

 ا رومو ندهنام* ءالع ریهاشم [یناکلا ] ۲۰ ۰
 هدنرود تل ناخ دام ناطلسس «بولوا ندشح

 همالع ؛بودیا لیصحت لاو ۲ هدنداعسرد .ردشعی

 هیایلسو تموادم نسب ردن ا كتنىدنفا دوعسلا وا

 ۱ تاک | هل هدافاوسیردب هدتسسردم
 رابک هلبسح قالخا نسحو لئاضف .یدیا شالا

 1 دم ولع هفاک .یدبشلوا لئا ید هب یهاشداب ترضح

 هدجرات نفو هبهیبرع تاییدا «ربارب هللوا یسربب
 هاساونع « لع رح » .یدبا راو یناستاو لیم هدایز

 ارح دهنسیرجه حخرا ٩٩۷ ندتقلخ یادتبا

 بک م نددلح كوب ۲ هرابعلا یبیع عماج یعیاقو شعا
 یدیاصقو راعشا قوچرب یبرعو کرتو یخرانرب لزوک
 اجرت ههر ریارب هلراصتخا روک ذم حران .ردراو
 ۹۹۹ ینعی هرکص هنس ییا ندلاک | خرا .ردشغلوا

 ۱5 ۶ لب تم وتش عا تافو هدنشرا
 رک

 ثلم وم یک هلون هسراث هلکدخ م

 فامواظم لوڈ هدرب ادد یا دود

 )ی ا

 اشاب ییانح

 هدام « یطمرق دیعسوا « |

 .هیرویپ تعجام
 1 راطلس ینوناق ندهیناغگ یارعش |

 ۳ ربس هدننامز , كناح نایلس ]
 Cc نایت نحاخ مرحو وا ایر ول



 : ردیدن راعشا ؟داج تس وش .ردشعا لارا هدنخ رات

 رول وا نایر ۲ مرلزوک م 2 دود ادم هسلوا 3 ۳

 روا وا حاراب مرمت ا رهاظ تار ربا

 و دح ه ونو هدنسا نم لر صم دیعص

 ليم 7 ندناوشسا قرهلوا مالنا

 ۔ایق نانلو هدنسه روا كلب «بول وا لحم ر هدیراقو

 هدرلنامز کسا .ردشهوا هبعت هلعسا وب ییالوط ندرل

 .یدربلی رب و ربخ نداروا ینانعیف كل 1

 «بولوا تاذ جاق ر 4 ند هاڪ رسا

 ه(یدزالاةنیما نان هدانس) و ۱ هدانج - 3

 هدانح) یر «( ینارهزلا ةیما ین ن هداتخ )یو و ۱

 ییجوا ران نیئدحم ضعب .ردهریاسو (یدزالا كلام ۱

 هدنداعستقو یر هدلاح ره .ردراشعا دع رب او ییا

 هغ رش ثیداحا تیاور ندهاعع راس تولوا یخ جو 3

 ترضح تفالخ «بولوا نک اس هدماش هدعب و ؛شتا 3

 هدنرانامز كدیزیو بواعم هد هو هدشامز نافع

 هدنجا نیسم رکاسع نانلوا قوس هد

 یترذ هدهفوک ؛بودبا تافو هدنخراب ۸۰و ؟نیلو

 هللالوسر ترضح هبیرغوط ندیرعوط .یدباشلاق
 عسا هدانح شا لقن هشرش ثیداحا ند ( ملص )

 دیو جد تاذ چاق رب رکید ندا

 هبنطنطسق ( 60۵2۵1 15)
 نیباهر 3 بولوا نو ۱ ۱ سوبدانج

 یک اع هم ادا شتوط هدنراترات ۰۰

 و هدنخرات ۱:۳۰ «بولوا یناک كنا ید هدعب |

 كرهدیک هنسناحور سلجم هسنارولف هدننیعم رادکح ۱

 هدهسیا شءثیاچ هنیدیحوت تنی رابهذممورو كيلوتق ۰
 : شو هدنپماع ك كنرکف بهذم دااو هدعب

 یراترضح ینا ناخدجم ناطلس هدنعف كلوماتساو
 ۱:۰۸ طب مور ندنفرط
 هد ۱۶6 و ؛شماکچ هرتسانم رب ها افعتسا هد
 .ردشعا تافو

 كلسکو هلتیاغ هدنبرق ناجرح | یل ا 3
 نویقارغح یعیدلوا هعلقرب نتتمو ] ۱ ِ

 .ردروک دم دنر

 ناخ و

 ‹ قرهنلوا بصن هنغلقبر

 نالوا یس هەق وشعم كسا ون و ارببش ناش

 ظفحو هلیلاجو نسح «بولوا زق رب
 هروپغم هل راذتقا یهدنصوصخ برع رابخاو اعشا 6

1 

 تا ل ج ۱۸۳۵

 یراعشا قوج كب هدننعح هجرت هبحاص كساو وا .رد

 | و تعحا هنس هدام «ساون وا » ] ردراو

 ندنلاعا هلطلط هدسلدیا 21
 و ی _ ( درولا نانج

 تنیرل هاب لک :بولوا هبصق
 فیک باا. ردشعتوا هی داعداو هاتسح اراک

 .ردششوا گز ینیدلوا هدنراوح هبصذو كتنسهراغم

 نرق یعتواو ییزوقط هلصلخم و ۱ یا
CD ۳ | 

 ندنشارعش یرود ینا ناخ دیزباب ناطلس یس رب

 ضعب « بولوا ندرا باحعا .ردیردارب كيرادع
 هدنرلخ را ٩۰۰ و ؛شعا تعاح زاربا هدرله راح

 دیبش هدنرغتسا 4 هدنتیعم كلکب یاب یلغوا جوقلام
 :رددب راعشا ؟داج تل. وش .ردشل وا

 ددم هام یا مدلاو زکلاپ هد بش

 ددم ها ویا مهدی ما روش ربا ات

 ندنس هقیاط انما هد رق هینامآ یسعنکیا 3

 زوای .یدیا روبشم هلکعد هداز ناوتنعر «بولوا
 تس وش .ردشعا تاقو هدننام زناځ ےس ناطلس

 :ردکنوا

 یقارود و روک شوخ روچگ ۰ یدریو لا هشیع تصرف وچ
 ین آ رود وب نعرو ڪا هک .هشیرای هموق ینوک . وب

 یرود ثلا, ناخ دان ناطلتش یسخنجوا

 دیلهسورب ؛بولوا تاذرب لصافو ملاع ندنسا رعش

 :ردگنوا ت وش .ردشعا تاقو هدنخشراا ۶
 لصتم _تلعل توقا هلبا ضرغ هلاع
 لد ۲ تحالم رمهعم ةحاوخ یا رد مک

 a E 9 لی و

 ردد راعش اعشآ و

 رکچ هیولهپ هک ره" یک رخ لد و ناچ
 رکچ هیودنک یشکر ه مکب یدلوا نامز رب

 رلکآ (اع ره حد

 رکچ هیوناز هم نقر نرکف هک لو

 ا لوا ندنسارعش نارا 9
 اسارح «بولو اک ینح

 تكهاشنلود هرک دم تبحاص . ردبلت ۰

 كنهجرت بحاص هبلایوم خروم ؛بولوا یرصاعم
 الق «هرکص ندقدلوا مزالم هب یهاشداب هاکرد تدم 1,

 تصعصن ییدتا هتسدنک و «یتغیدلوا نادرکسوهدزنک

 :ردندن راغشا *هلج تس وش .رودا نابن کیدا ریثات

 شوب نهد ارم خاص قاسوچ ندروخ ی

 وپ رسب اروک دش هچ

 بالرطس وب ندنشڊنج

 هاش و نم مشچ داوس ی»



 جا ج
 ینجح

 0 یو .ردب رق هن ك یمرکی یراعشا
 تساظخ و نایصع همه تعاتء دنچ ر

 هاسنسک نافوط ترثک زا " نج " یا
 تسادخ ر نیا یادخ اب هک شیدنم

 ھ

 «بولوا ندررادبح قلدؤاب وین
 ؛شغا ناول هس هدنشراب ۱۷۲ دراب لا لیق

 یراق هرابلامور هلا (سویسرب) یرادمکح انودکامو
 شما قافتا دقع

SS (Gontius) 

 | , دادما یکیدلکب نداینودک ام هدهیسیا

 | ندنرارادرس امور هدنخرات ۱۸۸ .هلکمهلردنوک

 هامور «بولوا ریساو بولعم ندنفرط ( سویچن [)
 .یدششوا لقن

 م هن ا رج هبصق ر قوح ىا اج هدن 2ح
 .ردروک

 ضعب «بولوا هبصق رب هدسلدنا ۱ الال
 یار طقسم كالع راشم 9

 .روبدیا نایب یوج توقا یتیدنل و
ESN ES 3 ٤ 

 یفیدلوا یہنم هیوا وق نیدلاردص لسن ببولوا

 یبیدنک هدلاح یتیدنل و ا ةاصق ى دىردار وو

 كع ییا یراهتسخ هللا هطساوو و قمالب وط یرلنج

 هناخ میهاربا ناطلس هلکل هل وت ؛قرهنل و هدنلطاب یاعدا
 هدتفرظ نامز زاو ؛شا بلح واو تاققا

 ذوفن رب كوي «قرهنلوا عیفرت هنسهبر كار کسعیضاق
 كناشاپ ینطصم هرق مظعا ردص «هلفعارق رادنقاو
 ِهچقآ یهیلک تبصانمو شو ندرلنالوا بلس هنلتق

 تباکترا لو ابو ؛كرهردتبا هبحوت هدنلباقم
 تباع هنسیدنکو ؛شعارق تور رب لوس كرهدا

 هشرومج كيدو .یدیشلریدا ید قانوق ر لکم

 عا هيص وت یتطبنج لد رک هل رح نالعا

 یحو كعشود ندهحوت قلهرا رب

 دەکا شلرو هاطلتس رهوک .بونلآ یغانوق

 | رابتعاوفوفن بسک هب ( هرز وار نک یاد رک

 دن رسول كعبار ناخ د ناطلس تیاهن .یدشع ا

 ندنسیدنبک ٤ رزوا كل رب و یش هیسولح هرایرچکب

 ؛ندنفیدلوا ش

 | یدنک یوج توقا ردم و یسآر ظقسم كناود

 اب .رو دنا نایب یغیدنلو هدنلا 2 رلل وغم هدننامز ۱

 ۳ د ْل ج ۱۸۹۰

 ۲ ًافتخاو رارف هلا عانتما ندکمرو نیهچف [ نلینتسیا | SE نارپا ( ندا نیز ریم) | ۰

 حاج ES رونلوا نا ا هاکت راز هدندنع رایدىز ۱

 رز نت بعصم . هدالعبو لجن نکس هدهفوک ۱

  هرداصم یلامو ؛سح بول دلو « هنرزوا ینعا

 7 هنغاجنس مربا یهدهبون یهیدسنکو ؛شفوا
  «هلغلوا التبم هسیرقن هدنلوصو هجلاخ» «قرهنلوا
  لاصحتسا هدعاسم ؛هرزوا كتا ثکم هداروا تدم رب

 را هلیتسهبلب .كمهعا نامل فحق او ؛شعا
 ۱ Faas .ردشلدا مادعا هد,۱۰ ۵۸ .یعی

 .هدنسهرا هتشش هلا هنطاش هدسلدنا 1

 ۱ و ِ هاتف ۱ هلنحنح
 E SEIN قید تار طقسم كنابدا
 . رو دیا

 ۱ دنح

 قو رب ندابداو اع زیهاتشم «بولوا رش ر

 هوا نوک ۱ 8 كمزراوخ ةا

 لوب هلتقو هدن رق نوخسو هدنس

 ی 4 هانت ی 8
 ۱ و

 لی مرک ندنالنا روی .«بولوا ا *
 »هد رپش او. :ردنتشف وب یدک تنتیحوا كنم تقو

 راب , ندنفرط لبڄ نر ذاعم «بوسنلو فیرش
 ۳ .یدیشغ وا

 ۱۳ یرافغرد یاد :
 ن ندا ۰ .ETE Ae ۱ ادب للاخ

 ا ند هبا عع

 | يندب بدنچ و تیداحا شعب
 هام ترضح تیعم هدلتس هعقو نیفصو ۰ -شعا لق

 ۳ .ردشلوا دیبش

 1 جو ۹ شتا "تاقو هلو ا د هیچ نالتس

 2 هلوسرو لا لا رحم هتي نم حرحت نمو »

 ینه زك تیا Ua دقف تولا هکر دب

 2b .زدشلوا لزان

e 1الا ناسا ۳  
 SOY قند هباے ع 9 ى 1

 ۰ .ردشتیا لق هفیرش ثیداحا ضعپو «لاقتنا 4هرصب

 ۱ تم فءااصب اس « لر ريد ید (رخابدنح) کو

 .  .احع(یدماغلا یدزالا) و دا نیس ب
 ]8 تر >بولوا نده
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 ر هل ج

 | هللا روهظ هدهفوک هدنرلتفالخ نامز هلا هنص ر) ناغع

 یارحا هدنروضح كن هبقع نی دبلو یسلاو هفوک

 | كنمدنفا (ملص)ت انار خفق ترضح :هدقدل ر وص یبسو

 یراقدلوا شمروب « فیسلاپ ةبرض رحاسلادح »
 سح ندنفرط دیلو و ؛شلنوس یغیدلوا شعلشیا
 نروک یتحالصو دهز هدتاوررب «هدهسیا شغوا
 ترضح هدهدناوررو شلراتروق ندنفرط یادنز
 هنواعم هدعب .یدشفوا هیلخت ییبس هلآ كناغع
 ؛قرهنلو هدنابراخنالو عوقو یشراق هرلمور هدننامز
 (هیحانی بدنح)و(تیکم نبدنح)- , ردشلوأدییش
 .ردندهاح ید

 (روباشدنح یسیرعوط اهدو) ر 0
Eرېش رب یکسا هداتسزوخ  

 رود لئاواو ؛شون وات هدنس رجه جرات ۱٩ بولوا

 طقسم دربهاشم قوج رب .بولوا روع ك هدمالسا
 كربش و مالسا نوبفارغح

 «هدناح یرلکدتیا حدم رها خابو یتسه زا هایم
 کلا ندنارع بابسا و هدننامز یدنک یوج توقاي
 ناب یفیدلوا بارخ هدربش «قرهلاق راثآ ضعب
 .روبدنا

 | هرسخودنچ

 یامدق .ردنشفو یار

 عرب ؛بولوا كن هبصق

 | توقاي .یدیا فورعم خد هلیعسا (نیادلا ةيمور)
 یغیدلوا شلدیا انب هدنزرط هیکاطنآ كنوب یوج
 م وا «بولوا عقاو ه لر رع قارع .رودنآ ناب

 .ردشغلوا لتق هدهبصق و یلاسارخ

 ندنسابطا ریهاشم اب

 تربش. هل ادوا یدحوم كنيشآ بولوا
 تافو هد ۱۸۲۳ «بوغوط هد ۱۷۶٩ .ردشلو

 ترکی, بودا فشک نوثآ هد ۱۷ 6

 ۱۷۹ «هرکص ندکدتیا برام یار یا هنس ٩

 هنتسدنک؛ ندو ش ود هرتلکذاو ؛ شعا فن 3

 | یدب نانلوا تبسن هنارتسک |

 نجس ۱۸:۱

 هلاق ندرلناپسم هدنب رق (ءارمم ا)و هدی زا وح- یرپش

 .ی دایس هقیص كن رلک اح هطانرع :بولوا یارمس رب

 “ردكلرك هل وأ طلغ ند(فیصلارضق) یعسا

 هربح
 درحم دک ب یس رع ۰

 | هل روت تعا م هتسهدام «هخک»]

 درنایتسرخ )°8 0 3 ا ۱ ی

 وران یسیدنک هبولواندنرازبزع ] ۳
 هدست درام را ۲۸ (هدلاح یتبدل وا ندنرلیحو وا

 ترامع ندا رسا هل دیاقعو لاوحا و

 ندر هد ک وا هل راصح «نکراتوا هد هکیعتع ار نالوا

 فیقو ؛ةلکعا نالعا یتکیدتیا لوبق یغلنابتسرخ هرب

 یسیطزون :ردششوا لتق هدننل آ هعنکشا .یرنلوا
 .روئلوا ارحا هدر ۲ ۵ تكسوئسغا

Gens 16(رادمکخ ك رللادیا و  _ 

 رات ۲۸ بولوآ" نذر قیر
 تعوعح هنس 24 كده را ۶۷۷ ند

 بولو! ,لغوا یفطیا هل (لیستحدوغ) .ردشمروس
 2۹ ؛شعا سولح هرکص ندآقیردوغ) یردارب

 سا كن هبصق ( هک ) ۱ مقاو هدیار ۱

 4ه4تشرفآ یتراق هرابلاموز ندنفرظ سافنو هد |

 یتتکلع .برغم ,ینعی (ایلاتیروام) قرهنلوا توعد
 یشراق .بولوا مدان هنکیدتا ساغی وو :شعا طبض

 «بولک بلاغ هجر بحاص هددسا شّسیا قمروط

 .یدبا شعا ذاخما تحیابو «هطبض ید یربش جارق

 *(نابنناو) یزوطاربعا امور ندیا تافو الوتقم هدعب

 قلا یمافتنا كنتسهحوق (هیسقودوا) یتهحوز
 قیرسح :هلکعا دازتسا ندهجرت بحاص یرزوا

 قوس هابلاتبا هد ۵5 كرهدیا داسا تصرف ینو
 ؛بودا ترا نوک ۱6 یربش امور .فلرئسع

 ایچالادو قلدوانراو نانو .یک ینیدلآ ماتغ یلتیلک |

 . یدیا شلریو یساربل زباکنا كس یرکی ةافاکم "

 ینیدلوا شفلو مولعم هدندنع یسابطا برع كنيشآ

 فشک كنهجرت تحاص ؛هدلاح ره هددسیا یوم

 .یدیشلاق رسا رحا ده رشن و

Généralif)هل ویایبسا و 86  

raeهطانرغ كناینابسا((  
 ۱ | فیارنج

 كنهمسقودوا كل رهدیا تراغو تم جد ی رلتېح

 تدوع هب دیش رقا هر کص ندکدتا رسا هد یسیدبنک

 .یدیا رادکح و او زروخ تباغ .یدشعا

 .ردشلوا یئزاو (قیرنوح) یلغوا هدننافو
AA.ا مدام « ریکنج » | ۳ ا یخ 3  

 [ برو ] ۳
yi (Hehkinson) | 1 Eاس  - 

E E۱9:۹ بو زا  

 هدنرلتېخ ناتسراناو هیسور كد هنخ را ۱۵۸۲ ند

۱۹۹ 



 کج

 .ردشم زاب
 4تال 600۵۲6۵ ) هونج دوخای | ۰,
 كنه رحم وسا ( ۲ ا IT, Geneva و

 ینانمه هدنرانک یلوک نالو هدنسونح برع یابننم
 «بولوا یش رب یرکرم كت روھج ییعب هیحان نالوا

 «ینونغلاراد «یرلبتعم لزوک «یسلاها ۰ ۰

 ید هنا یاس ددعتم

 ندنلوک (نال) «یساسیلکر ب عنصمو وب «یسهبربخو

 اکوو یغنامربا (هنور) نلو هییا یربش هلحورخ
 هدنفارطا «یسیروک ١ هدنرزوا یرین (هدرآ) عبات

 .ردراو یتراج كاش,ا كبو یراهیفیصو هربسم لزوک

 هلیراتعاس «بولوا یرلیا كيميانصو یراعم هدریش وب
 سدنبمو حارح «یک ینیدلوا روبشم ینارهوصج
 ی و واو( قاوم تكساو كو هل الا

 راپ و
 ریپش ےکح .ردعبات ھنبھذم ناتسنورب هرزوا تیرثکا

 هديا ا اک تولوا طو نا یوزر قا ناو)

 .ردزوکص یلکیه چو تیاغ

 شماشاب هدنلئاوایرج نرق یوا ۱ توک
afرد عاش, رب یلئناشخد . 

 هنتس هلسلس . تلا ( ۵۵06۵۲۳6 ) ۰

aRهسئارف ؛بولوا غاطرب  
 یعاشرا هرم HUA .ردعقاو ا الات هلا

 .ردراو
Lac de 6061۱6۲6 ( )نال »  » 

 ۳ 1 | لیکونج
 ۱۰ 6 هنسهدام

 4 حس

SEا یسکیا بو) وا 77  

 ٠ ردبل

 ا ها ااف جو
 ۷۱۱۰۰ و « .شفلو هدهیلاع بصانم شب هد رلنامز

 هلیاونع «قوس فئاطل »رد شع ا تافو هدنخ رات

 :ودکن وا تل وش .زدراو یسهموظنم رب

 دیک كروس زا داهرف هد راک ریز

 عا هدروآ ربش یوح یدیفس ناکدعام

 (یغلادبع ازریم نب دنجرآ ازریم) یسخطیا
NNEچک هدنخر ۲  

A 

 توش رولا نم اعا وت ار
 ماداب فا ص مربت بآ نیا

 TERE ردشعا تافو هدنشاب

 دوشم

VAY 

 0020 روز یعارتساساهدسنا نرظنزواو

 : هیلع تابسوم ر ES یسهزوم <«

 او .يسورادا ی بک نداضعا ۷ تم

 ۱ و لر ج

oh de Genève ) ( 
 ی هقفتم ریهاج ه رحم وسا

 e ۲۲ «بولوا یرب كنيحاو ندنا تنکرت

 نوربرب شمربک هنا كنهشنارف .روینلوا رابتعاو

 هال زا ندهبلاعش تبح کلا لغو هدنلکسش
 .هسنارف ندرافرط راسو هلیس هيحا(دوو) كن ەر وسا
 :ov: OA .ردطاجو دودح لكلام

 قرمش لوط ۳۵۸۲ لا ۳۰۳و یلاعش ضرع

 عبر ۹ یسهیعطس هحاسم بولوا عقاو هدنراهرآ

 یسالج هک «ردتشک ۱۰۱ ۹۰۰ یسلاهاو هرتمولیک

 ۱ .ردناتستورپ یرثکا «بولوا ملکنم هلناسل زسنارف
 ۲ قة نحال یغامرا (هنور) نالوا یغارآ كنوب هلبلوک نال
 دو .رذعساو اهد یا ودح ےسق .بولو 4یکیا

 هنسهیحات ونخ ځد (ینلیس) نانلون هدنلخاد یسهیحات

 یند یربن (ةدرآ ) نلک ندنسهطخ ("آوواس ) .ردعبات
 یسیضارا .رولوا بصنم ه (هنور) هدنجما یربش ونح
 لوک یرلهن كشسکو لا .بول وا قلا زود

 | هدایز ندهرتم ٩۰۰ ندرح یاذحو ۱:۰ نرنعطس

 نف هدا لکد تبثم كب یغاریوط .ردلکد عفترم
 هدنسهناس نفو یس یلاها «هلکتک یرلبا كب تعارز
 ۱ ۰ لع ا حالا ید یغاروط

 .ردراشهریدشبتب رارباچ یعنصو ؛رلربلآ تالوصحم
 ۳۱ ۱ ید ناو هروک هنس و تنلخازا
 ۱۱۰۰و نووق ۲۰۰ تا ۱۷۰۰ «ربغبص ۰

 یت یراندعم روکو رپشابت شعب .ردراو زوموط
 (هژوراق) ةقش ندربف ونح نالوا یرکم .رونلو

 ;e EA یسهبضتق ییا هلرلسا (یوسرو) و

 هر وساهدن رات ۱۸۱۵ بولوا تیروهجرب هحرآ

 ۱ تیروپج یمهرادا :ردشعا قاعلا هنسهعج ؛یجاون

 ناسا هلتدم هنس ییا بولوا هرزوا لوصا هطرقم

 هدم SN 4 ةو ینالوعیم سام رب روشلوا

 .ردرح هذایز ندرب ره تاعوبطم

 واو زا دوش | ی :
 3۳ نرف ییزوفط «بولوا 9

 1 .نتسح ناطلس نندلاثابغ راو ؛شعا تاش هدنا ره

  بابرا .ردشفلو" بوسنم ههاش زوریف ریبک ریما ن
 راو لبم هدایز هنابل رهو وه یددسدا ندفراعم

 26 ۱۰ :زیتنراصا ههنتپ وه دی



 لوز وتدنگ زار نونج لها ره

 یلونح تسئوز «قلح نآرد یور ناز

 ندنسامع ایلاتبا (060۳00۲65) :
 یهو روس

 لعو هقسلق هدیل وا .بولوا

 تربش ییخو ؛شفو لوغشم هلیسیرد تور 1
 .ردشمزا تیام جاق رب راد هنف ییا و «بونارق

 .ردشعا تافو هد ۱۷۲۰ «بوغوط هد ۱/۲

 ) 06000۲۸ هجایلاتاو 6۵06 ) ۱ ب و
 قایم كسه غ لحا وب تن !

 (یروغیل) نکن رفروک نالوا یهو هدنناش ]
 ضرع 5 ۲ ۱۸ بتولوا نت

 هلو .ردعقاو هدیقرمش لوط ۱۳۳۵۱۱۷۰ لا لات
 نسلاها ۱۳۹۰۰۰ :تولوا هوا

 . هنانحک ش شب هرزوا قلوا لوس كب یرب «یلوتفلاراد 4

 نوا «كسا دعا OES رقمو یماتسیاک ددعتم ؛یس

 5 ك عاب ففلتحم نداعم «قبج «غاب 1

 یسهناسرت ؛یتخر جاق رب «ینایل لزوک «یراهشرباف |
 ربش .ردراو یرانف رب نالوا یعافرا هرتم ۱۱۸ و

 ربش رب کسا ؛هددسیا رونبروک لزوک كب ندزیکد |

 - الوطو راط یرلقاقوس 3 طاح هلروس بولوا

 هداطسو نورف ربش و . رز هی را ید یساوهو 2

 «قرهشلوا ه رادا هدننروص تیروپچ رب لفتسم 3

 كىدنوو «شعاررف توق كوبر هدزبکد تبروپج و ۳

 هرقو هدزاکد فأ «بونل وب هدتناقر یشراق هنت روپج

 هدام | .یدیشعا طرح ریادرحو لحاوسقوجرب .هدزمکد با

 «هونح کک |:هیروب تعجارم هه ا

 هناضق ۵ 0 ہا ایا و هنوواس ؛یراواک «هفنیلآ
1h 1 

 6 اا ه ویح

 عی ۶۱۱6 یسهبع OE «بولوا شنق ۳ و

 «ایروغبل»| .ردیشک ۰ یسلاهاو هرتم ولیک ١
 : ارو تعحارم هد هنس هدام ۱

 یروپج زی ونحدوخا یرومج هونج | ۱

 هدن ریش هونح هدننژاوا یدالیم نررق, یصتوا ( ۱۵۱5۵

 ماود سصع ژوقط هلدهنلئاوا ی نرق لتا لکا

 هدنعبو ككرایلاموز یربشهونح .ردنموکح رب شا
 تع هراقنارفو درابمول «توغورتتسوا .لووه
 هدننامز یالخا كنانراش.هرکص ندقدنلو هدنطبط

 سر جاق رب یلناونع سولسنوق : ها لالقتسا بسک

۱۸۹۳ 

 ؛ردلکد لزوک ردقوا الخاد ا لقبش |

Republique Gê = ) 

O 

 هدکلیههک .یدیشمالشاب هغشوا هرادا هل بتفرغم
 كب هده رح ترا  ANتور یتیدناررق

 لوصو غاص كرېش «قرهرآ یخد یتوق هدنتبسن
 لها حاحاوس ا روغبل یهدنفررط

 هنسموب كنتروبجچ زیونح ځد یاعوقو بیلص

 .یدشعا طرح ید

 كلام راسو هروسو رصم هکنوچ ؛ردشاوا باس

 یرایک زیونج یرکسع بیلص لها ندیک 4 هیمالسا
 ادعام ندنرحا یرلقدلآ ندنو ترهدا قوس
 هحایوروآ ردق هتقووا ندهبمالسا كلام هدن رلتدوع

 تب هیعانص عیادبو CT را نوا

 EG و لرد همنک" یتال وصح هراح

 لو رب را قرش فردا ترا وو

 ترهدا توق بسک هلهحو وی روج هونح .رلیدیا
 نت هکتک نانعه هل راترویج هزیپو كیدنو

 (اتسدو) هنب

 .ردشعا ذاا لوصا یکعا باذعنا سر رب هلا ونع

 هزز هدیدالیم نرق یعجوا نواو یکی
 بلاغ تیابن «قردسنلو هدنابراح یلتدش هلیت بروج
 ترهدنا تدر یراهلکسا وزو ویل هلاهزیپو ؛شلک

 هل رلکن رف .یدشعا طبض یراهطا هقیس روقو ایرولم

 مور رازیونح هرکص ندنرلطبنم ییاینیطاط_سق
 «ندنرلقدل وا :عجملاچ هکعا هداعا هتخ یتراروطارعا

 «بولوا لا هتادعاسم قاط رب ندنفرط رلغولویلاپ

 «یهطلغ هدنرخاوا یدالیم نرف یعجوا نوا

 هحزو «یدم نقاسو یرهزا .یبهفک يهدعرق

Eندتقو وا .یدراشع ا هدلا یریارح شعب اف  

 سولسن وق جاق-رب هد NVA .یدیا
E 

 ا

 تباقر هلبترویچ كیدنو هدنصوصخ قوغت هدقرش
 هلدهنخ را ۱۳۰۵ ند ۱۳٣۰ بوشیریک هناصاحو

 لدهن را ۱۳۸۱ ند ۱۳۷۸ هلیئابراع هفک نروس

 كيدو رازیونج هدنرله راج
 «نکیا شلک هنسهحرد قمریتاب نوتبسب ینتبروپجب
 تیا هلسسهیلخاد تالالتخا ندا روپظ هدهونح

 هنس رج راتسدو ادا .یدرلشلباج هبلغ رایلکیدنو

 دوف بسک رنو هللامز رورم <« رووا بانا

 رصح هنادناخ ییا قلاتسدو 9 توق و

 (نیلبیح) رکیدو ( فلک ) یرب راتو هک« ‹ىدہشملاق

ENنادناخ یکیا و .یدبا  Aتباقر  

 س 4 هلوا بس هنندح هیلخاد تاراج قوچ رب هعصاخمو

 هتعحام هنسهاجو دادما ینحا یلاها هلاعفدو



 ۱۸4 ا ج

 سیر رب هلیناونع (نادوبق) قلهرآ رب .یدشغا روبج
 ۱ در E «یسلح رله رآ» رنو «ثلرهدیا با |

 هلیأر ماعضنا كنئيهرب نالوا هدنیکح هیلاع همك

 دوخای هحود هد ۱۳۳۹ تیاب .یدراردیا ی

 .رلیدریک هنسهرادا تح كسر رب هلیناونع هقود
 :یرلهیحاشا, ء) ران ادناخ ندا ارحا قلهقود هدهونح

 هرکص اهدو یدلاء ع «کسف «هلوتدسا «ایرود

 هعفد یا ولار وج .ردرانادناخ سوغ رفو یترودآ

 هسنارف بولاق رحاعندعش وا هرادا هنن راشاب ۳

 لراش جلا یس رپ كيلست وب هک. یدرلششلوا میلست
Eتل رانا ی هد ۵  

 (تارفتنوم) هدعب .ردشل و عوقو هد ۱۸ هدننامز

 .یدراشتو ایاست هنن راهقود نالیم اقاعتمو هنب رایکرام

 ا لات کا یی لا ااو
 هبروهظ كنها2۶ هلع تلود یک ی دار

 هرقو زیکد فا كنتبروبچ زیونح ید یاحوسف
 وم , یتسمقبچ ندنرللا كنباکبتسم يدزبکند

 نرود اردنا روبشم ندروپچ یاسور .ردشاوا

 شخوص هلتیعبا تج كنهسنارف ندبکب فهو
 لراش «بولوا زرکلد ندآوسنارف یمرب .هددسیا
 ندیکی هننطو هد ۱۰۲۸ « قافتالاب_هلا تنیک

 یافت هحودهلدمت هنس ییا «قرهربدنارق لالقتسا

 سولسنوق ییا «هرزوا قلوا یرارواشم كنوو
 یر هیدتشعا داخل وفا ییصن روتا سم الا

 هونح ندتقووا .یدبشلوا تک سوق

 یشراق هبهسنارف «بولاق قفتم هلا ایناپسا یروپج
 نوا یلارق هشنارف هد 6

 یمافتنا كنراقح ییدروک كنبریغس یول یتدرد
 ۱۷۶۲ .یدشهریدوط هوط ییهونج نوجا قلا

 یا چوآ یذ4سرلشعا طبص یون رابلیرتسوآ هد

 رازیونح هد ۱۷۰۸ .یدراشهوا جارخا هرکص

 .یدشعا كراع

 یسەر رح هقبس روق یراقدمهلوا ردتعم هننیکست

 2( + هسذا رف

 یتروپج ایروفیل «بولوا لخاد ید ههونح
 تک انسام) نارتسنا ف هد ۱۸۰۰ ید راشعآ لکت

 هنبرکسع ایرتسراو زیلکنا هدهونح هلیسهدناموق
 روم هست یریش تیابن «بورونط یشراق
 اول شعار طی ندیهب بقع رد «هددتس رلشلوا

 قالا هتنغلروطاربعا هسنارف هونح هد ۵

 .e ۱۷۹9 یک یرلکدتیا ے

 ؟؛شلدیآ وغل نوشسب یرومج زیونح «قرهنلوا
 هتیدراش ندسنفرط یسهرغنوق هنو هد ۱۸۱ و

 الانا هد ۱۸۷۶ تیاب كرهلرو هنغللارق

 ,ردشفلوا یتاما هنغللارق ایلاتیا یخد هونج هدنداحتا
de 5 2001۳  | 

 8 ناعتمادلفا | يرفد
 2 ۳؛ابولوا"یسیلاعش.یاهتتم. كعسق ندید یزیکد
 یی یبرغ لاعش كنايلاتیا ندنرلتهج یبرغو قرش
 هنو ر (هرنووترول)ندننورپ (هلم) .ردطاحت هلیلحاوس
 ۱۶ عالم نازی همازح نورب:ییا ویو ۱۲۵ یبو كد

 اوس .ردهرتم ولیک ۵۰ یا نالوا هلدهنب بش

 قال هقشب "ندنناهل هونح «بولوا قلابق هرزوا تیم
 .ردقو

۳ ۳ 

 ۶ | ره >هنشسهدام ی روج هونح «| ژل 2

 تا ”i راد . هل روس تعح و ۰

 وتو رایو: هفوومح دوحا ۲ وخوت هاب و هفواوسدح .دوخد |
Geneyidve) AAهرانایترخ )8  

 ۳ تی داللیم جم رات ۶۱۹۰ «بتولوا ندنرلهزبنع

 ۶4۲و «شغغوط هدنسهبرف (هرتنان) هدنراوج سراپ
 . «نکیا یزيق نابوچرب هروک هتیاور ؛ردشا تافو هد
 ایرو یوشو دهز. .«هنیرزوا قحن كلنمرح تنس
 كناللاو ؛شعا تماقا هدسراپ هدعب .قرهلیوق .هناص

 یربش نر لو روق ی لاها سراب .هدنموجه

 ةبحاصت یدلاح یرلقدلوا هدنرکف قجاق. «هلکرت

 كني اها هواریاب وال خاج هیملنق وط م هربش و هجرت
 ندنفپدقیچ یزوسوو؟شلوا عنام هنسملوا ناشیرپ
 یرلنظ نلیح هدنفح «كرهدا فطع هنتمارک لاها
 قانو زراو: هنسیوولق , .یدیضشعرآ اهد .تاق رب

 نیکو ر بو ر دباب اسیلکر ب هنمان تسورطپ و سولواپ
 گناتسیلکو ؛شهلواهیعاش هلتیسن هنعما یدنک هدعب
 "یه (هویونج هتنس ) یخد هی ینیدلوا بم
 هل سا (نوئتناپ) اریخا:اسیلک روکذم .ردشمنید
 داكا یعومع"یانب رب صوصخ  هنقد كلاجر :ربهاشم

 طق ید بنا تكننسزراب هبهزبزع و

 ز ۳۸, تام | اوپک ۳ كلشساب نوناک «قرهلیقاب

 یر هما وونلوا ارحا لا هنطنط لاک یسطرو
 31 زن ان رفآ (Djenny) لب وا ۱ ِ

 ۱۳ امی)مقاو هدننیمج قره كناییماغنس ]+
Uىف )ردا هدنرانک یغامرپا ابیلوج و  

 نزد شش وا



 «بولوا هبصق رب هدم شق رش لاعش رتول ۸۰

 یراجت یزو "نوتلآ هل ارعماو .یتسلاها ۰ ۳"
 ب رر یبسلاحا .ردزاو

 د منا)  یواد ادش لی

CE e 
 «بولوا ندهبف وص جاشم راکو ندا ءال اا

 اعو وشن هددادغب «هدلاح یعدلوا یلدناواپ لصا نع

۱۸:۰ 
۱ 

۱ 
۱ 
۱ 

 | لوغشم هلخعاص ریش قلعتم هماج یردی .ردشنوب

 نابغس هدتتاور و رو ا وبا ندنس هبلط كنیعفاش (

 هبرهاظ مولع .لینصح «هلتموادم هنسرد كتبرو
 یطقس یر ووپشم نانلو یساط «ه رکص ندکدتا 3

 شا لوخد هنویفوص قیرط «هلباستنا هنیرلترضح
 هلاص لاعا كرهدا نورد .هیفصت هاتضارو یوقتو

 شعارف تربشو تیصرب كوب هلیسهنایلح لاوقاو ۱
 عج هضیداشرا ٌهقلح نادیرح ندبفرط ره: .یبلبا _
 .یدیا سلا یمظعا بطف تک رک یورو

 فيرس جح یانفبا قرداوا اب هرنک.۳۰ هدنرع
 - هنادشض حانصن و لاوفاو قامارکو تامام رشا |
 لاح را هدنشاب ٩۱ هدنخرا ۲۹۸۰ «ردروپشم,یس

 نقد 3 یدقم كنبطقس یرس EE هبودیا

 ا ا

IC 2»نا  

 هدکللکب ریمژاد بن رزوا:یسیاب بول ندنف رگ

 هدعب .بولوا نلغوا كنيشاب ۇس نالوا شش نتجت

 ششوا هداعا هنتموکح ندآ .ندسنفرط كنلاروت

e 

 تھے

 كناخ دیزیاب ناطاس «هرکص ندکدتیا طبض ییزاتهج
 بی دیما هدافتسا ندنافالتخا ندا رویبظ و 1

 س

EEG e 8 ا a ۴ | 1 

 كناح دمع ناطلسم یلجو :؛شلوا مياست نایک
 لک كرهدیا نابصع نالعا ی یس

 طبع رلرب یقیدنوط-«هزکض

 1 ماما .ردنقثم هما ی رب راوقو جاجز ۽ «ندیتفیدلوا

 | كتلغزا ندا (تسیلغواریمزا)

 ۱ 7 رم زا كرهدیا ب رح یشراق هکب روما.نالوا

 هدا رش «قرهتاط با هۆ هکر ی

 ی ن ج

 هدیرلس هللا اشاب دن راب نالوا یدتعمو نیما كناح د
 لیصفترب هدنسهدام «اشاب دیزبا» ترقاتم ندا روپظ

 هدنسولح كسان ناخ دارم ناطاس .ردروطتسم

 كنافطصم همزود كرءدا نایصغ الا طب دیتح

 «هلاکب رصو قیوشت یوقمو ؛شدک ةنماقم یربزو

 یلزاسو

 لتق نوعا را ذخا یاشاب دزاب هيلا راشم هدهرد
 همزود یابخ نالوا زوکس هدننننط «هزکص ندکدتا

 دعو لانا نیسآ لا ارخا ید یعراف هافطصم

 و وج ر «ندتدل وا بلس EL O | رلناق ق

۰ . ۰ ۳3 

 ربم زا ؛تودنا درب رای یتسیدنک «؛قرهنادلا هسذاک

 هدافتسالاب ندهدوحوم لئاوغو ؛شتشواص هنتهخ

 كلكبو كلبلاو هدنتهح نیدیآو
 دارغ ناطلس هدنخرا ۸۲۹ تیا «هدهسا شعا

 هرج يرداربكناشاپ دیزیاب هبلا راشم یراترشح ناخ

 رکسع هلیسهدناموق كم یفخت لیلخ یسهتشیناو كب
 یلغوا ادتا هرکص نده راح تقو لبخ .هلکمردنوک

 اس قو رسا كب دب ز رات یردار , هلا كى دروق

 نصح هدنسهعلق هلاسپا سی لتکو ؟ لرد وک هوا

 كناشاپ دیزیاب «بولوا روبجم هاست تیارنهدهسیا شا

a 

  ۷ربم زا تقوزا

 .ردسع ر9 وا E نوح را ذخا

AS 
 دص ك
 28 نالوا یسالعا دنح ر یو 8

 یساب كنهوفص تلودو یدیفح كنيلسدرا ندلا یلص

 لنویق هرف بولوا یدح كابعاسا هاش نالوا

 هدننامز كهاشناهح ازربم نالوا یسعچوا تكنکولم

 را ری «ندنکیذتا ر قوح كن نادم هدلسدزا

 ندنساکلا لغلوا هانشیدنا ندتسیدنک ةبلا راشم

 «بولکهر کن زا

 نوزوا یر رک لنویف قا نانلو یک اج كناروا
  TOT«شلوا یوم 0

 اد تّقووا EEE .یدمشعا جارخا

 5 هک, ید_شعا جوز یس

 یناح رذ ا نسخ نوزوا . ردقلک هاید ندیو ردیح

 ؛شعا تدوع هلییدراهجرآ بحاص (هدنکیدتیآ طبض

 لام كثرهدا موخه هللاعفد هنانسح رک هایمانارغو

 هدشخترات ۷۲۱۰ تیا .یدنا شلنا عج ناوارف

 لتق هدهبراحت ییدتبا هللا لیلخ ناطلس یک اح ناورش

 “دوا

 2 یر ردد كلامعاعسا ها

 اصق هر نغاعس اقلب كنتالو تورس



 . ردعماج یل اها ۳ 6 و عقاو هدنناعش هرتم واک

 Cy E بولوا هر با
 ٥۸ یساضق نینح 3 دو Engannim) مناغنا) و

 هلی ساق
 .رددو دج تنم كن يدها قلغاط یسضارا

 نوتز ؛لجس ( ماتسلس ؛یراد هرآ ؛یادعغب

ِ 2 

 جا رخا دلماک ینالصاح ماسس

 ه دسیلح تاجابتحا ینصن كنتالوصحم راس «یرهنلوا

 نوتیز .رونلوا جارخا یرکید فصنو «ردبا لباقن

 هداصق نور بولوا ندنناجارخا هوحا شا سد یا

 «بولوا 4۷۱۳ اضق لاها .ردراو هناخار ۷
۰  ۰ ۶ 

 الماک یروصتو نابئسرخ رد O کلا

 ۵۲ هدانضق نورد :.ردملکتم لا یرع ناسلو سم
 ناکد ۱۷ «بتکم ۱ ؛هسردم ۱ «فیرش عماج

 ۰ ردد وح وم ناخ ۱ و

 دم ها كناناسسا 1020602
 رک ۳ ۲ »۰ ) ( راوح

E 
 ا۸۱ «بوغوط هد ١ ل ر .ردشلوا قعسم هنمان

 , رامسر لزوک قوچ

 هبصقو هعلق رب روبشم هدنبرح ۱ ءایاوح
 قیدص رکباپا ترضح «بولوا

 ردت رابع ندقوماپو

 .ردشفارب رو ؛شعا تاقو هد

 .ردششلوا عف هدننامز (هضر)

 ىلع نر دمخ رفعح ولا نیدلا لاج )
 «بولوا ندارزو ریهاشم ( ینابفصالا

 بیقنت هامع) ترم هاببس یمرکو د وح نالوا هداعلاق وق

 دم
 «قرهنلوا هیرتو ملعت ندنفرط یردب .ردش#آوا

 كهاشکلم ن دوج ندهبق وچلس كولم هدلص وم هدعب

 نب کنز كاتا یموکح لصومو ؛شلوا یریزو
 ماقم ید ندنفرط كنوب هدنکیدک هرقنسقا

 العا اهد تاق رب یرابتعاو ۳ ؛اشا هدنرازو

 داسف باب رات هدنسهداع لبق كنیکن

 دص یسهرداصم كنلامو ییامف ید ی تحاص

 شاراتروق ندنفرط اما هقناط .هددسرلفعا

 اقبا هدرازو ندنفرط یکنز ن یزاغ نیدلافیسو

 E .یدنا شد

 رب رب ی زابتعاو ردق E E كنون .یدیا وا

 ۶ء ۰. ب

 راسو هد یی رش ںیم رح و هلم رکو دوح «بولوا

 | ریکلاع یتربشو تیص هلتاریمو تاریخ یهدرافرط

۱۸:۹ 

 هزاجح «بولبراقیچ ندنرازم یهدنصوم یسهزانح |
 «شلرتدثیا قاوط هنفارطا كنهشرش هبعک با لقن

 1 «بولوا ندمتس هتلصا "یلاها كناق رفآ و ۱

n |و 9  

 ءزکسع زسنارف ردقهنر ھو: ؛شعرا برح هل مغ لاک |

 ۳ متری شب
 ۳ عذو داز كلهنس رب هننیغطقنمو ارقف نیفیرش
 . هدلصوم .یدیشعدبا تداع کمردنوک دوقنو باوئاو
 ۱۳۳ لق هیات الغاط ر ندا رۈټظ
 كنیزاغ ندلافبس .ردورم ید ینیدتبغاط هلارقف

 بقاعتم یتسولح هدودوم نیدلابطق یردار هلتافو

 اا لنز نخاف رادکح وب
 «هلکما سح هدنخم رات o6۸ ك ر هيم هکح ی ربشو

 هدنخرا ٩2۰۰ .ردش۶ا تافو هدسنحم هرکص هنسر

 نقد هدعیش كره رووک هد رونم هنبدم هدعبو

 هیحدم قوج كب هدنقح كنو كنارعش .ردشلدا

 .ردراو یرلهینرمو

SPEرا  | (Djow ar)هرادا یابع تا باله  - 

 ديس .داباکین روا یساو ۵ دنس 2

 .ردهبصق رب یدرکم اضق

 وج ی هسقیکم (Juarez) ۱ زراوح

 هدنراخترا ۱۸۱۰ بولوا ندنر ۰

 ا دون ها ر رشف
E A: 7 a 7۰  

 - وطوق بوک هنشاب كنب رارادفرط یلوصا هقفتم

 ؛شعا برح یشراق ی نالوا فلخ هتروغن
 تولوا قوم BG ی روهج هقفتم تاموکحر رو

 1 ۲3: «هنن هعقجت كلاع یلاعش یاشما هد ۹

 قحا یل شمر دتا قیدصت هنىرلټلود اوروآ هد

 بوم هوا ردتقم هلآ یتکوا كنهنتفو داسف لخاد

 ارم هدنقح ها هعش ؛نوحا هظفاحم یتعقوم

 هد ۱۸:۲ ؛ندنکیدنی ۲تا سم هناکر ح نععب

 قوسهلا خادم هفتم اتاہساو هسنارفو هرتلکنا

 هقب رفت نایاب لا هزتلکنا (مدهسرلهعا رکسع

 یراق و سم سسنا رف وکلا :بولوا قفوم

 mM نویلوان یعجوا هد ۸ ۶ « هلغلاح هبلغ

 كس روطاریعا بسم ی( (.نایلییسقام ) یردارت



 اوج

 هدتمواقم هجرت بحاص ؛ هد هتبیاشعرآ بصن روطاربیا

 هن وشروق كنابلبیسقام هد ۷ یلیا تابو ماود

 روهچ قصار هد ۷۱ هایسلزرد

 .ردشعآ تاقو هد ۷۲ ؛قرهنلوا

EY,دجا نب بوهوم روصتم وا] “| ) 

E 9هدنابدا بولوا ندایدا ریهاشم  

 « بتاکلابدا « یحاص لوط 1 هدنتفاو
 هک « «یک یغیدزاب حرش رب رو هناتک لناوضع 1

 ینبلأت یکیا هل رلناونع «برعم» و « صاوفلارد ۰

 ۳۹ .ردراو یرات آ راسو یمن سرو + هدنعورع 3

 ردشع ا تافو هدنشاب ۸۰ هدنخم راب

 كس رانو هدنتنابا دابا هلاكناتسدنه ۳ E دو
 هد س غلام هرم ولی هل

 OEE هبا «یسیرنوک رب لزوک بولوا هبنضق رب
7 ۳ ۱ 1 

۲ 

 :ردراو یدوصح رکشو یراناربو هعدق "
 Ile نیا ارا نرخ

(Fernandez | 

 باضت ۱

 .یدبآ

2 

 كنحاس یلبثو هدنسبونح مق كرییک طعم رک |
 یلیش بولوا هطا رب هدنفیچآ هرتمولیکب ۰ ۰
 «بولوا :هدلکش رب مظتنم ريغ .ردعبات ةنشروبج ۱

 هدیرب هرات و او یرلناعلو یوق قوسچ رب ۱

 .ردیاهل ( زدنانرف ناوح ) عقاو هدنسدی لف ۱

 هل رلغاب رکلاب «بولوا قلسشاطو قلغاط یسینمارآ
 نرق یعتل [ نوا هطآ وب .ردراو یرلحاتآ نویز

 ینادوبق لوتاپسا رب هدنسا (زدنآ:رف ناوح)" هدیدالم
 ؛شفلو ىلاخ تقو لحج «قرەنلوا فدك ندنفرط

E.ردشمروس رع رب یراو نوسنبور و . 

 تكناذ کیا ندەيناغك یارعش یامدق اوج ٤ ا

 لصا نع یسعر زنی ات 8 3

 ؛ششلو هدنتمدخ كاا اب لاک نا [بولوا _ت ۱

 لفل وا هب هیت 1
 قوب ؛ینادند كنا ےک رد با. یا هغ

 یغمای ردکرک, كامروک ندممش نالوا قثاع
 قوت یناففا یو راقآ یشای رانای روي

 9 8 بول وآ ندنعنتص بارا ر

 مهدیا هیبشت هجث یشوبرد

e. هسلوا راوتا یدیا هو هدرعل د یدایشفوآ 
 هسلوا- رارقو ربص هدهداتفا و "هراچب نب ایا

 . بوشود هذطآ و (دزریکلس) ندنراثادوبق ایچوقساو

۱۸۳2۷ 

 هدنسهیطسو تالاا كناتسدنه ۱ )و

 هرتهولیک ۲۰۰ هروکنو ا کم
 ۸۰۰۰ بولوا هبصق رب مکعتس هدنسقرش لاعش

8 
 هر

 .ردراو یرلهاکتسد تاجوسنعو یسلاها

°1  ) ۵ J|ایلیزارب  

GEرد بت  < 
 كلهرتمولک ٤۰ ؛قرهقا یرغوط 4یرغ لاعش

 هتغام را (هنارا) هل رکید مانو (دربدام) «هرکص ندنا رح

 .رولنکود

 هناراب وح

 ماسر روپشم لا كناملاتبا (0610100)

 ۱۲۲۲:بولوا ندنرل عاشو رامعمو
 هتسنارولف هدنررلخ رات

 تو د تشکر هنوایچ) ؛هدناح یعیدلوا یعحوح

 قرهالک آ یدادعتساو

2 

 ت ۹
 ناوچو شوط هدنب سم

 ا «بولوا یسیجرب كراناشدلاچ هدیلقت یتعیبط

 قوچ رب .ردشعا كلربهر هلافار هدضوصخ و

 راو شارب راعشا شعب هلرلتسر روبشم
 عاق وفا ام کیسا كنهسنارولف هاشص

 شفا یر ءا اه بول وا نانتنانحا تلنهتاد رش

 ۱۳۳ .ردشعا رکذ هدنراعشآ یون هتنادو
 ردشعا

E ۱ 

 روبعم كناباتا -(76110100.)
 هجا ؛تولوا ندنزلماسر

 تاع واط هددشنازولف ۷ 6
 ۰ ردشعا تافو هد ۹

 و و هح

 5 ¢ / ردد رح
2 

2 
 2E هد وى ۶ هدسهح طابمد هدر صم

 . رولدا ناس ی وج توقاب

 ناتسزوخ هل نیقناخ جابه را رب امتتسژوح ها ۵
8 

 ی رسا و جد كیهیحان نانلو هدنرزوا

 یتیدل وا كس كج وک وب ر . هدنشهبحار

 یسار = «ب ول ]وا

 ج

 ترځ 2و

 DE رم ِپ هد سەر

 هد « نادلبلا معم » یتیدلوا روپشم هلال وص

 .ردروکذم

 ؛بولوا هبصق كجو وک رب هدز زاوها | ها

 ر طقسم ره e شب سا تر ناحوحج

 .ردشعو

 هدهفوک هد عر «بولوا ند داع ۰
 | نادوج

 ثیداحا شتعیو ؛شلوا نکا

 نرخأم (دجا)



 ۶ ج
 ناللس هنتک. هبلخادو «شغع وط هدیداعتسرد بول

 راب الا رداون» .ردسشعا "تافو هد ۱۲6۷۰ «نکیا

 | .هجاودریو ىزا کیا, هلراناوئف « نیلام ا ةنب زا و

 وص مادام ۲ ناو كب یمکشا یارجام

 وبص ماعا ینحرش طح رح نعهدیا
 هدهجا مکر اقا روخ روخ یک عایرک شچ

 وص ما دقا هتل صو كن رب لیا رمسقآ

 ؛بولوا ندنسابطاو امکح مدق دنه | رد

 هبتسانع تقالخ یر نردشافملات 2

 هجرت هیلرع هلتناونع « دیلاولاباتک» هدشامز

 .ردشوا

 نا ةربرحو ٥ امهح قرش كن هلاحد ۱ یدروح

 ؛بولوا غاط رب لسکو هدنغاعس یراکه كنت

 حو ترضح .ردروتسم هلراف ارثکا یرلهورذ
 هدنرزوایناط.(یرغآ/ینعی) تارارا كنسک هل (ع)

 هدع رک نارق هدهسیا ,روطسم هدنارو یغیدروط
 هدننسوا تح .ردروک ذم ینیدروط هدیدوح لبح وبشا

 كجون هنیفسو دجسم یتیدیاب ك (مع) حوت ترضح

 تراز از یوم یعیدلوا دوحوم يرات | ییعب

 :ردمذقیتو
 جوف وارو و هدنیلفا سراف ۱ و

 (دایا زوربق) عقاو هدنبنس رع بونحب ۰

 نالوا كعد « ربق » «بولوا یعیدق معما كنس هیصق

 ناکباب نچشدرآ هزوک هتباورر ,«زدبرعم ند(روک)

 لس تیاخ هدنشهروا (قرهنلوا

 رود لئاؤا .یدیشل ردبای:هدکشنا رپ هدنتسواو :هاق رب
 دوجوم یراهمارخ كیهدکشتآ هليا هبت و هدمالسا
 یقوم .ردشغ وا لاعتسا (هد هبا یضاقنا اهدعب بول وا

 یرلهحابو خاب هدنقارطا هلیس هبر اب هایمو خرفم تیا
 وؤ كي یهبطق وهلو دلا دشعر ندونو-لا .. ودق وچ
 هدنکبدنک فاروا هدلاح ینیدلوا شعا داخ هاکتهزن
 یعسا كن هبصق 9 « تفرروکب كلام »

 .یدشع ۲ لب وع 2 انا ژورف)

 اسا نات دهم Djorhat) 1 ا

 ۷ .ب+ (تندتکیلکو : هدنیسهطخ ]5

 كماتنا .بولوا فب صقر هدنسقرمش لاعش هرتم:ولیک

 ۰۰ + ردراو یتراخ قوچوافو یاجب .ردیرکم یکسا

۶ 

 ۱ و ناو ‹قرەلوا هدننسوا لع ۱

۱۸:۸ 

۱ 
۱ 

 كن هیفوص ىل (لز) یسهجوز ؛بولوا تخ دب هج هلاع ۱

 ۳ دو ج
 دی الا مق هرنلک نا ۵ ۱

Eرا 1# ۱  N۱  
 3 :ردیسا كننشک |

 هز تسوکر تسنړا) یسنرپ هروونآبه یسبجنرب
 كفا رب یارق هرتلکنا یسهدلاو ؛بولوا یلغوا

 هچلارف «هدنخ را ۱ ؛

 رق نقب كا بنی رادمکح نادناخ «هسرزوا یناقو كنه آ

 ۳و توعد هنتخم هرتلکنا هلیتفص یئراو
 .رد لوا یسوم كننادناخ هرووناه .قرهشوا
 ! رویا 1 هر هدیا بانتحا ندقعشیر 5 هنر لشدا او روآ

 ۱۷ ۷ ,هدهسیا شا | رابتخا کجا هلا هبلخاد

 .یدبا هیفوص یزیق

 تیر در ید و هعب ص

 یاو شل وإ ربتقم AR كاا : یعچ ولو

 ۱ یتسیدنک هلکعا فشک ین ب هناقشاع تامسانم هلل رکید

 هدهعلق رب ERY ردق دعا واو «شعا قیلطت

 ندتموکع هنس ۱۳ هد هرثلکنا زدشم وط سوبح

 ۳ ۳ سر شا او ور ۷ هرکس

 ۱۹/۸۳ «بولوا لغوا كلج "ین
 كردم ءردشعا تافو ۸۰

 یا لوبلاو) ادتپابودیاسولح هنت هرتلکنا هدننافو

 یترابسم كنو هنس ۷۲ ؛هلکعا اشا هدنلاکو شاب

 مت DELS شل هدیآ ,شیاسا هریقاح هدنسهباس

 هراتشیا یلءرطاخ قاط ر ادلرهدبا لوع یتوقرم

 هتل یاوو كن ارتسوا .یدششیریک
 فر ذرا مارل ا نی( زر هوا )ید راف هستن رف

SS NNOهدهسيا شعا-رق مدن هب راحت (یکسد) هد » 

 هدن راه راڅ (دلفوال) و (یونتنوف) هد ٤۷ و ۵
 ۱ - هد اصم (لپاشالسکا) ٠ هد ۱۷ ؛۸ ۰ بولوا بولغم

 روبح هاضما س

 د | بسس

 و و نیش هد

 هد ۱۷٩ قجا.ردسشلوا
8 

 با ی (درآودآ ,لراچ) ندا ۳ یاعدا

 هد 1 9و .یدشعا _ و 9

 ۱ هداقمآو ااا ۳ تب زن هلقما 3 بقا

 و وب ب کنهرتلکتا یش !٤ رت تلاع قوارب
 1 ب رشاد و نكي سست 47 هم الپ 2 اپ _ کید

 ۱ Rr وا ینوروت كنیمنکیا ییضچواس



 را

 ۳ کک

 درو ج

 .ردشعا تاقوآ هد ۸۲۶9 « شوط هد 3

 هده راح تللهنس یی ؛تنولزا تلخ ظی زد كۇ ەق |
 لئا هرلشیلاغ قالراپ یراق ههسنارفو ایرتسوآ 1

 هدهاعم رب حقا هبهرتلکزا هد ۲۷۲۳۲ Se شلوآ ۱

 كنو رلزیلکنا یءهداشمآ

۱۷۹۰ 

 ار ر دتنا اتما

 E هد ۱۷۸۳ ۰ AE .ناتضع هدانا زا

 تشک اکل هرتلکنا یهدناتسدنه اا قحاو
 قالا هود هرثکنا ًایعطق هدنالریاو ؛شلتآ مست
 ٠ ی روبج هسنارف .یدا شا

 هتروبج ًاقفتما هلا هیسورو ارتسوآ و هیسورپ
 بولو للغوا خاقرب .ردشعا هراخح یش راف هاب و و

 تموکح موییوک ییندرد هللا جروخ درد ندرت
 شلوا ارق هروولاه (تسوکوا تشنرآ) شهروس

 ید مد (دزاودا ) نو یسهقودآ (تنکرو"

 وگو یر ۳ لنهب ر

e 

 ه۷ .بولوایغوا كنیمنچوآ ۳ 1

 . ردشغ | تافو هد ۰ و «شغوط

 «بوک هتموکح تبابن «هنیرزوا یسمریتک 1 دنعكنب رد

 یف رط ناراکهظفاح ادتباو .«شلوا لاو .هدب ۰

 شاب یتوتشیلو با مازملت
 (ءرتعلتش هتشیدنک كم اراشمآ ؛بودن برح یشراق

 قم سلام ناش

 «قرهنلو

 ؛ هد ۱

 هت راتاو" له ردنا ضن ةتلاکو ت

 راو هدهنا راکت دش تالماعم

 ۱ هدنالرب او: شون اعوطم تیرح

 نارو رات رح هد ۱۸۲۲ هدعبو ؛شنا نیکست یتلالتخا

 :یدشمویتکه لاکو شاب ۳ نیت الا نف

 ندنزارادرکح ناس رک (600۳80) ۰

 < لا 2 2 هو كتر :لوا ج روج ۳

 هلیساب یعکیا یروطارعا مور :یتیمگیا ندن زوم 7

 | بلاغ كرمدنا هبراح هدنسیدالیم خرات 1. یشزاف
 | هف هرظ

 یسحجندرد سس . ردشعٍا تافو هدر ۲" و «شلوآ

 و مچ ا اا NYY نيرا 7
 چ٥

۰ URE E E ا 

 | :عنام هن نل ها تزاغو تیم. یابی رد 8

 ندنتفو كناخ نکن :یمیعتل اس م, يديتمامهلوا

۱۸2 2 

 ندکدتبا دادرتسا ینلالقتسا كناتلسحبرک (هدافتسالاب
 یسحن ر نوا 7 .ردشءا تافو هد ۹ اه رکص

 -رات ۱۷۹۹ ند ۱۷۹۸ ؛بولوا لغوا كسونلقاره

 هنب رکسع ینا و ؛ شم روس تءاوکح مدس ییا لدهن

 هی هیس ور نتكلم «نوچغیدالک 1 یتفج هیم هنایط یشراق

(George)رادیکحهرووئاههدانلآ  
 ,بولک ینکشبهلساوب خد ندنرا | حس" روح

 هد ۸ ؛ردربخا كسرللارق هرووناه یسعنسب

 هرزوا قیصو كنب ردب ؛ندنغیدلوا یعا بولوا لارق
 یثک_ییا نوا قاروا ٌهفاک نانلوا ضرع هتسیدنک |

 كن هیسو رب .یدیشلوا ات داط قع وقوا ۳ هد روضصح

 :شلوا.پولغم هد ۲ «بوروط یشراق دنناح ومق

 قاحلا ههبسور یکلع ترهبدا طاقسا ندنخو

 .یدنآ تاد ۳ یراعم بعو سامش قیس وم ردوا

(George Pisidès ( ۱ 
 1 كلا ر 2

 - رار عاشو خروم مور | ی 6
 هد هباطنطسق هدن رلخم راب ۳و هلدالیم بول وا ند

 عن نالوا هژ رب رعو لرل ربا درلهورو ماش

 .ردشمزاب هم وطنم ییا رو ی رلەتراح

gelowT) ۱لوی كالا( ۵  
 روح
 هرم ولک 4 كنوتغنیشاو ر | لوو رو

 هبصق ر هدن رزوایربل"(قام وتوب) و هدننسلاغش برع
 . ردراو ی راعتكلشو او تلاه ۰-۰-۱۸ + تولوا هلکساو

Et (Georgêtêwn) 

 (دنهنیلاطش لحنا كنم ون ۱ 1
 ی.رکع_كنعص ناتلو هدنلا تانهزتلکنا كن( هناب وغ )

  VN 1sهوهق زکتشو یسللاهآ «

 .ردراو یناجارغا هراسو موز
  Eلاغود سنز

 حز وح

 5 ی یبهلاسر ۰ + «بولوا

 .رد.وانو ىس ەلشق ج جاق ریو

 تفال وب لئاوا-)

 روهظ هدهیسابع ] | لیریج ی

 فلاس بول وا ندب رار اوہ ماك هینایرمس یابطا ندیا
 هفیلخ .رطردب  (یحروح,ن,عوشبتخم ) هبرتلا

 قوح كل «بونلو هدنمدخ هر اوضنم

 ؛شلوا.لئاب هلی رلناسحاو ماعنا

 و «ب لوا ربشرب

 ب هعلق + قنابل« سینا ۱

 رفعح ؤا

 ندا وت ناسلو



 د و ج

 .یدشم ریدنبا هجرت هیبط بنک قوچ رب 4 یبرع ناسل
 دا رب كویب .مدضناسل ,ینایرمس, هلبناونع « شانک »
 هجرت هییرع ندنفرط قعسا نی نينح «بولوا
 ۰ ردششوا

 بیت جرفلا وا ( ۱

 ریهاشمآ(یدورببلا ۱ انحوب 2
 یعنشب .یدا بهذلا ینارضن «بولوا ندع یابطا
 ریهاشم هلرضمو ؛شماشاب هدماش قشمد هدب رخ نرق

 تالسام قلعتم هبط نف هلا ناوضر نا ناتساطا

 رب هدنقح ینرابم یهدنبابط .ردشغو هدنارباحو
 .ردلوقنم رداو قوچ

 - هدام نا رک» | (Géorgie) ا
 [ . هل روس تعحاص هنس,) 1

 كلا ءهدبلاعش .یاشمآ (Géorgie) ۱ اغ

 -وپج نیا بیکز نوک ] ۰
 «همابالآ ًابرغ «هدیرولف ابونج «بولوا یرب كرلتیر
 هنیلوراف نون نینتبج قره لاش هست الا
 هللا یسالطا طیح رحم ید ًاقرمش هلی تیرومج
 ۱۵۰۳۶ ییهیصس هحاسم .رددودح و طاح

Eیبیلاها ۱ ۰ ۵ ۸۰ .بولوا هرتم ولیک  

 (هدنالطآ) نانلوب هدنسق ییرغ لاعش یرکم .ربراو
 كنسهلساس یناغلا هدنتبح ییرع لاعث .ردیرهش
 دو یساوه ,بوسالو غاط هرمص جاقرب ندرللوف
 قاو زود یا را هدن رلف رط اس «هدهسا لدتعم

 یدودح قرض لاعش یر هاواس .ردتاعص اوهو

 روکذم ید رلرهن قوسچ رب یکید «یک "ینیدریآ
 «قردقآ یرغوط هفرنش بونح هلناعب ندرلغاط
 یرلکویب كا كران و هک« رلر ولیکو د هبیسالطا طبحت رج
 .ردنرلرېن هلشاسو. یطوفوا «ینوقوا .یعجوا
 هدیرولف«قرهقآ یزعوط هونج ید یربن یوزر
 بصنم هنیرفروک هقیسکم لوخدلادعب هنت روج
 ایحروح یرلعبنم هسیا كنغامر ربا (هسوق) .رولوا

 - هدهمارال ۲ = مسق و كنسا رخ هد هسا هدنش روپج

 لصاح قوماپ لتنلک .بولوا تبنم كب یستضارا .رد
 ینکتسا لوح دا دردکل شبا لب یزاص .رولوا

 یربش (هناواس) نانلو هدنیصنم ك رپ نالوا یاب
 ریمد رب یرعوط هیبرع بونح نداروا «بولوا
 ییارکید ناک ندهنیلوراق « یر ایت یطخ لو
 E هب همایال | «كرهدبا قش ۶ ید طخ

۱۸6۰ 

 أ

1 

۸ 3 ۳ 

 -. ردق وح ید نه تورو ا «رارولوا

 راسو ریمد «ربقاب ؛شهوک «نویشآ او یرلنامروا

 . هدیقرت هنوک ندنوک ید یعیانص .ردقوچ یرلندعم
  هدنسس ص مسق امدقم .ردهدلات وح یرا هش رافو

 یراروبفمءا لرلن و .بونل و هبشح و ماوقا قوچ رب

 ۱۸۳۰ نکل ؛یدبا یرلموق ( کورش ) و (قیرغع)

 جارخا رلن و یرب ندنخ راب

 نونلوا جیت هلعسا و هعسا و هاب نالوا ه دنتپح

 یاس كنوب یخد یرلتیروبج یبسیسیم هللاهمابالآو |
 لا رق "هد VEY ادا رازملک زا .یدرونل و هدنلحاد |

۱ 

 یعطبا

 ۳م یءهدنسهرا رللویناپسا هارازماکنا هدعب

 هد ۱۷۵۲ هدهسیا شلوا بارخ تکلع هل ربات

 ار قوقح هیناپماموق ندنآ هرادا كلم

 ۱۳۳ ا 615 هنود هرزنا

 ۱۷۱۶ رع | لالقتسا تک هد ۱۷٩ «قرهنلوآ

 .ردشنوا لخاد هنتئیه هم كلاع هد

Géorgie Mi -( — 

 كنیسالطآ طبع iL ارو
 ۵ و .یو لای تولوا هطآ رب هدنن ونح یارینشم

 ۳۵ و یبونج ضرع
 یبهیعطس حاسم وب هرتمولیک ۱۳ یمظعا لوط

 كسکوپ یسنارا ؛بولوا هرتمولیک عیرم ۵۵

 ريغؤ  یاخ  ردروتسم هلزو و راق ابرثک او
 یادوبق لوتنامسا رب امدغم هطآ و .ردنوکسم

 یغیدنلوا ریست (رد ناس ) ‹«قرەتلوا عقد ندا طظ

 شاروک :ندتنرط ینادوپق زیاکنا رب هدعب ؛یک
 ۱۱۳ ات یوم یک لا هد

 -رذوا ئ دن دنا نیس یی دعش بول ریو

 کا ان
eتناپسنرلم هدریب طع 7  

 ؛بولوا هطآ رب ننس هم ریارجر (نومولاس)

 .ردعقاو هدیتونخا ضرع ۸۱٩۲۰ یس ونج یاهننم

 وادروح

FBTولف امور «لوانوشغوط هديل واب هد ۱  - 

+ 

 ` یرلرثا كر هل دنا ااو

 نالوا فو رعم هلیعا ایحروح هلبتقو :ردسشمالاق |

 ك دالتسا یکلع و هدننامز كحروح

 درلستشعا هنت ایحروح هلتسن هنسا كنرللارق |

 ها كناسیلاتیا .( 600200 )

 . «بولوا ندرامابر روبشم ]
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  .ربعقاو هدف لوط ۰

(Nouvelle Géogie) Eو  



 “ ف تۇز

 . ىدشمل لا نییزت هلرلعر عنصم "

 .ندشعا -

 و ۳

 ندنفرط لراش یعکیا ترکص ندقدیاب رامسر نو قوچ رب «بوباشاب هدنراریش كيدنو « همراپ «هسنار
 مخاط زب ارتش لایروکسا .«قرهنلوا .بلخت "هدی دام

 تافو هد ۱

 آه هنسهدام « ولو 7 ۱ ۲ 2(
 ك =

 نیوتن ت

 رب هدیونح یاقییمآ E وای

 + رد روم

 هال زا و ناری یر رف مشت
 ندکدتیا اورا. یس رب كنتلابا (اراپ) «كرءدیا لوخد

 یسارح .رولیکودهنغامربا (نوزامآ) ندغاص «هرکص
Leردهدنلوط هرقمولیک ۱۰۰۰ . 
 E ا

EEE 2رب  

 كلهرتمولیک ٠۰۰ «لکشتلاب قو چ رب
 كرهشلرب هلل رېن (سویرآ ) هرکص ندنایرح ,

 .ردیا لیکشت ی رپ (سویپوت)

 -4تقرش ترح كنورپ

 تعحارم ETE ¢ هروژ اه

 هروح
 . هل روپ تا
 ناطلس (یدنْآ مدار و ا

 یارعش یرودا ثلا ناخ داال ۰ 9 0

 لصا نع یرد" .ردیا#رذآ ووا لی
 یاس ناظلس روا هدنرفس قرش ؛بولوا لنارا

 .یدنشطا ترخه همور هدنزلرارو تاشتا اخ

 قرط «بولوآ تاد رب لتافو مع هجر تحاص

 .ردشعا تافوهدنخ زا ۱۰۱۵ یدشعا كل واسهاضق

 : ردکتاوا تت وش

 ديمأ ةيعک لوا هبناج هل هسایا مع

 هنتسوا ررد مکروب , ېک اځ ست

 ا روج در
 توقاب یتعیدل وا هب ص3 ر

 .رو دنا نا یوج
 دورورح هلا هدناسارخ
 بول وا هاب كوب رز او

 ۱ ناتو

 رب فو رعم هلیبقل (ینابنزوح) ندایداو ال راما
 .ردشهو یمار طاس كناوذ قوچ

 شرع سا نایزوپ
 بولوا ندشناتحعا كنان

 . زدن 1ا هجا كيلاراشم

 اس كيناج كنتالو نوژرط |
 1 . (هردر وح

 هدنب رف یسهببنصق -هینوا هدنغ ) یک

 ۱ - وئام ) كنايلیزارب

Ao كو ج 

 بثک ضعب . ردربن رب رولیکود هزیکد هرق هللاب رح
 ردوا ریست (سوماغیف) هديا و هم دق

 رسا (هلادبع د رکیوا) در
 هدنن رق رواس ؛بولوا ندندن دحم یر وج

 « قغتلاباتک » هد دح ع رده هو

 .ردراو یران آ شعب اپ ىلا زب اروپعم هلبناونع
 ا تافو هدنشاب ۸۲ هدنخ را ۸

 هدهقیسکم ( 500۱۵۱۱6۵ )

 بونح كنبرپش وقیسکم
 | وةليمبشوج

 رب هدنسلق رش

 . رد هصف

 هرو هدنسیلاع مسق كم رعلاة رب رج

 رب عبات رمش لبج هدنبونج كماشلا
 .4 راج هایم «یسیلاهاردق ۱۵۰۰۰ «بولواهبصق

 بک ندهبرق ۸ یسهیحات .ردراو یرلدحتاب لزوکو

 هللا لوچ .ردعماج یبیلاها ۲۰۰۰ بولوا
 تسانتم هلیسهدایز یسلاها تولوا هبحا رب طاح

 هلعسا و کک .ردرلمدآ زاوتناصم و رْوَسح اضعالا

 ءاعسا شلوا لصاح هلبتفاصا هاعسا راس كنوت دوخایو

 دالب راسو هدسلدنا «هدیرعاةر رح ی هللا هرکی

 .ردراو رلرب قوچ رب هدیرع
 هب- (۰100۵۲ د وتخاا ۲

 راز u ب راقوج

 ندتغاط (ن زا: اا نسارابل | هدننلابا (هقسوق)

 | فرج

 کش «

 «قزهقآ ییعاوط هقرش هدعپو" هونح .« هلاعب

 (هییلغناس) ینمایا (هسناو)و «قش یتلاا (هلیدنم)
 كنلوک, (هرفوبلا) تركك ندکدتیا قیرفت ندنتلابا

 یمهبصق ( هراوق )و هدنب ونح
 .زدهرتمولیک ۳۵ ۰ اب رقت یما رج لود تیم

e BÎ 

 تن هبواناب ) «هدنسهریبک

 ندرح لحاسو هدنسب ونح قرش هرتمولیک ۰

 ee rs «بولوا ریش رب هد را هرتهولیک ۲

 یلوریمدو یغدنخ «یروس؛ییارس رب لوس «یسلاها

 یرک كنهيمالسا تهوکح رب عبات هرایلکنلف .ردراو

 كنهروکذم تموکح «بولوا

 هزیکد قا هدن رق

e 

 هدایز ند 1 ۵ ۰۵ :9

 . ردزاو یسدعس

Eبول وا هبصق كجوک رب هدسراف | » 

= 

 ینغیدل وا نطو كنالع: ریهاشم نع ۳

 .رویدیا ناب یوج توقاي



 گو ج ۲ نو ج

 ۱۹ ۵۵اپ اب +شغ وط هدهردناول هد !۱ ۲ «بثولوا ۱ ا ا ال وج
 (ماس) نادنافاصم دنرپس «بولوا

 :ردنیشماشان هددابآ لاپجاش و «ش وط .هدنسهیبجق

 : رک وا. تیوش
 دک اكشخ نواب كر , تعیبط نوخ

 تسا هدرک كس لدب را تبل قشع

 كن رپ ساراو دن خب اا هوج

 هرصق 9 ةر اعش یعب هدب رابسب لجایب

 - رپوک میسح عفن یهدنرزوا روکذم رب «بولوا

 ایر هدنلا, كنهیبسور مویلا .ردرویشم هلیسپ
 .ردهدنسهشراق یدودح نارب 1

 كنتلابا (سک) هدناتسررام (6۷014) ۱ لا لغ

 TE ؛بولوا هبصق رب یزرکم 9
 ادا مر.« و, عفاو هدنسهغ لاعش مرتمولیک ۸

 .ردعماج یییلاها
 ام یراکح كنتبالو لا رم هل وح

 | لحام ك بازو هدنغ

 بونح هرتمولیک ۱۱ ۵ كناو قرهلوا هدتبرق یی
 .ردیرکم روکذم یاول بولواهبصق رب هدنشیقرش
 9 هدر زوا كنامق بول وا Ue كنامق رب عش رم

 . رک ندنحا كنهبضق

 ها كن هعطد اش رفآ (’Djoltba) 1 اوج

 ما 5 رکن) نالوا ند راپا اوت ۱ ون

 [ هی روی تفحارخ هنتبهدام 6 زین »] ۳۳

  Eردهبحا وب .

Er ا 0 اک 

 كن هجس ساو هدنتلایا ١ هرتفولیک
 رب کسا «یسلزاها ۴ (تولوا هبصقارپ هدنلامش

 هیلساو یسقاص "غا نوتبز «ناولاطو یتنهتعلق
 نذزاو یل هلع هل راهش راف "هرات

  07(نآژ ) هدندع رار کن

 ناز »] ::ردبطغلت -تروض كنا نوج

 رول تعحام هغ ل هدام « ا « و

 هدانف نت نوج

 .زدشولوت .هدنلیعم ك (اهضر)

 ing) | |دط هاب اا رب

 ۱ نارا زام روم لا كنءرتلکنا ]

 ارق یاداخ تر وا .ردتشعا تافو هد

 را بول وا بو سلم هسلراچ" 2

 Tr سات رلات

(Paul, Jones) ıJ gıو  

 نيسو زر روہشم لا كنهبچ | سد 3
 اوجا هدینفح یسارسا اقرا كرازلکنا بول وا

 كلام :اقیآ: «هلک همه دیا للمس ینافاسنعا یرطدتبا
 كم یشراق ,هبهرتلکنا اوو .هینتمدخ یس دعت

 کتا هدب ۷۷۸ و, ؛شقا برح, هناروسح

 ۱۷۷۹ «یک ییدلیا دبض یسهنعلق (نواه .تیاو)
 ف رف لو ییا نەر: 2طا. یک دهد

 ه3۱:۷ ٩۲ «بوغ وط هد ۱۷ ۲۷ ۰.یدبا شمریک هلا
 ۳ Lale اب .ردشع | :تافو

e:(۷:اازهره !0095) بس مایلیو  
 ندننیقرشتسم ریهاشم كنهرتاکنا سو

 هد ۱۷۹٤ و ؛ششغوط هدهردنول هد ۱۷4 ؛بولوا
AT |هدهردن ول «نیکیاهدنشارکسنوا , ربشع !تافو  , 

 بودآ لی صصص یییرع نالا ندنیلبلج رب نانلو |
 ؛شمرتسوک تبع و لیمرب وب نوجما.هبقرش هنس ۱ ۱ 3 NES 0 ۰ ۳ )ا ۱

 را قبرط نديك هناو ندل صوم .ردراو یس4علو
 .هلکقا ارحل یتفاظ و ؛بولوا لیکو یوعد هدعبو
 ,شمالاق, لاح ید ندلغو هلبا هیقرش .تایدا ءربارب

 | روس ندهاصص هدتناوو سا
 -«بولوا ندنیعبان هدنیاو و ا

 ۱ یار زار )هاو م عقل و فا یا

 نیک هنت تارا یھ نکلا هد. ۱۷۸۳ :یدیا
 (ةدەمکلاک بواق هدناتسدنه هدهننافو «قرهیناوا |

 .قلعتم هنفمهیبداو هیخراو هیفارغح لاوحا كنابسآ
 «هیقرش ,hE تيعج »| نالوا قق وم هرلتمدخ اا

 ینعب) th «یسراف ٠ن :ںدشخلا مشت ۵

 زار تولوا اک هناا یارک ;A (عدق ءءدنه ! |

 تاقلعمو هبح زسنارف ندی راف یخ رات خاش

 ۱ i شاب هجر سا ندی رع ییادعبس ۱

 2 ون ید Es یار ۰ دنه

 وا e ا E EER شنات

 با ۲ ندنفرط CE ا تایلک

 R> و و رحمت

Johnson4 لا 8 نو ۳ كا كنه ۱  
 بلا "ندنسابدا روم

 زدم :تأفو هد ۶ 7 ؛لغعوط هد ۹

 8دى 7 ,a , لکم كنناتسل زیلکنا
Lu: MA - 

 3 تونل 5 بی 83 ا ۱ .زدشم زا هدا ۱
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 ) Ben ل0ا 101 س ن دوخا | نوسوج 1(

 EVIE «بولوا ا ۱

 .ردشعا تافو ید ۱۱۳۷ و «شغوط همت

 E2 هدعب یراود ادتسا بی ولوا عح ۇن ریقف رب

 هرعش تعینطو ؛شلوا یس ووا وجا تیابنو

 دریپمکش روبفم ؛ندنغیدلوا یحاص هعرقو
 «تاودا لر ۍغا وت وا «نکیا هدنشان ۲۲  "فابقتوشت

 -ر/تشاب هغمزاب راهم وظنم و رلباتک قلتعتم هنو رای

 :زدراو یرازتا لوبقمو لزوک قو چرا .قدیشم
 10۳8156110۲ ) هغن السد وحااب

 هدیدنه ET نول سقاو ج 4

 را ی قالب
 اشرقت .ردعبا هنتلود نامرب «بولوا هطآ رب هدنسش

Voidامدقه..ندراو یرلثدنتعم یالقو ى  

 لەج هطض دب درابلنامر تولوا روم اد
 ۰ تا شات یتیم

 ق تكنانایتشا (Funke ۱ ا ۱

۳ 

 | توخ هارتم قلاب ۸ كنهنولیمای ةبولوا نک داو زب

 شنلدنا هدنتسندالبم جرات AEE :ردعقاو هدننشق راش

 هدننعق وم و نجرلادبع یخ وا ندنس هومآ كولم

 للارق ةراوانا هلا (ونننودروا) ۍرادیکح از وینا
 | یه رکتنع تیمها" ىق فولغم یب (ایچراق)

 .ردعقوم رب ءزباج
 یلدعم ییغرا هدنشن الو ی شیوخ ا 2

 هننساضقا كيم رج ك نغاصس 2
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(Djounir )هرادا یابع كناتسدنه - 

 رو = دو هدنس كنروا اغام كنس هطخ نک 2

 اضق و ةدنتلود ]
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 | (هنو) بولوا هبصق و یدک اضف

 أ
 ا

 الت هطخب (هزاوان) هدنشلاعش

YAY 

| Benjamin, Jol n s01 )—jùaمlıi 

 هدب_لاعش هرتمولیک ۰ كنهنو و قوم هتغافس

E ۷۰ 1 0قوح ر ۲ هدنفا رطاو  

eناورسک لنعاصس نگه  
 هنوج

 كنور «بولو )وا هلکسا بهت نا

 هام 3 . ردععا8 هدیسدق رش لایش ردق درونی ۰

 كبالع رهام ی تولوا یصق ۳۳ "رویم یخ

 | ,یراهناخ هدلاح ییدعش ؛نکیا شو مار طقم

 ۱ رددوجوم یران رخن تراجت شعب کلا «بویآوا

 5 3 خت

(Giovamn ildaz ۷" ۰ 
 هاد نا
 لا كنابلاتنا e هلوزم دی و

 شعوط هد ۱ ۷ ؛تول وا نادنرلماسو روپشم

 هدنقن رط ناتهر .ردشعا تافو هدام و رهد ۱ ع ۵ ۶ و

 روبشم شعب ۰ ئديا ندنتم هداعلاقّوف «بولوا

 .رذراو یرلععر |

 اغلم كاپ الان" 0 ۰

 هدنشنابا 8 ۳1 و ۱ وچاب ووج

 هدننس ع لاعش هرتهولیک٩۱ كنزا ؛بولوا هبّضق رب

 یروس تسکو .زدعماج یلاها ۷۰۰۰ اوتحقاو

 .ردراو یسهعلق رب یکساو

 (دنافلاب هيد نیا سا و ا) ۱

 كپللاب روصنم نددیمطاق ولم 3

 هدلاح یمیدلوا لصالا یوز «بولوا یهلوگک
 یذدناق و یریزو كبللاندلرعم ىلغوا كروصنم
 یمالحلبا ظ غ رګ .یدتشلول و ی ییعب

 ندکدتیا طبض ,ییکلاع برقم نوت دهناحآوس |

 هدنخم ۳ ۳۰۸ ؛بولوا رومام هنعق و ؛هرکص

 ادیت هجا ییهرصم 1 نوتبو نر

 زاج و ماشو سصم و ا طیص ندشاآ یب

 CEE شءوقوا و نمای رلیمطاف هدتنعو

 ربش هرهاف_نانلوپ ېک مهم یر ندی ہوا
 «لقاع .ردتشلنا انب یره زا عماجو هسا ارا

 ؛تولوا تاذرب غیلبو بتاکو لداع. روح ربدم

 كبللاب زبزع یلغواو كيللا نیدلوعم كدهنیرع رخآ
 «بودآ"تاقوا هدنینخراب ۳۸۱ و ؛شفهو یریزو

 داقلاو ؛شلوا ریزوا  هنیزیا رهوج نب نسح یلغوا
 .یدیا شل دیا لیجت هلیناونع .دیاقلا نی |

 هربدوح هش هّقالام N لھ لع

 اد اغتس مټو نج یاپنم ناس ل رب ا
 تم وکر( نالوا یان بولوا هبصق رب هدنبرق

 هروکذم تم وک رټل رک نه تان هیمال سا ؟مریعص

 هرازبتنرّو هدعب؛نکیا تلود رب .یلتوق يلبخ هلیتقو
 ؛هلکعشود :نابن وق :بولوا مار ,هنازگنا هرکص اهدو

 و هم .ردشعا باغ ین روم -یکسا خب تکلع

 ها F ر نالوا بلرق؛ اهلا وعنا هتموکح
 ۱ دف ورغم هاعسا و جد دا

 (نازاغناذ اج نتن لبعاعمآرصن یا ) ا

 هدنسهبصق (فاراف) ةادناتلکر ت: .ردیفلۇ من٤ حاحع »
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 وابسو ندیلاراف ےداربا یسیاط هدننطو ؛بوغوط

 هربرحو قارع «هرکص ندکدتا رع ليصع ندالع

 كنیرع ناسل تدم لوط «بولک هنیرلتهح رصمو
 هناسارخ هدعبو ؛شعشایعوا هلف وقو بسک هنضماوغ

 :شعا تماقا هدرواشب تدم رب «بودا ثدوع

 تافو «بوشود ندنففس كنسهناخ هدنخ را ۳۹۳و

 قجوا بوک تفخ هنلقع هروک هناوررب .قدشغا

 الغاب هنب رللوق «قرهریدباب دانق ویب یکیا هلپساعدا
 فلت «بوتآ 4یغاشآ ندماط یغدنک «هرکص ندقد

 كنیدانآ کهدتفل لع .ردنشلوا

 «بولوارتا روبشم لا هدنف و هرکص ندن « سوماق »

 راصتخاو هبشحصو حسك ندنف_رط .تغل ىاملع شعب

 .ردشف وا هجرت ید هنیراذاسا یکرتو یسرافو؛ لبصفتو

 «یلوقنلاو»  ؛قرهنلوا هجرت ندنف رط یلاو ههکرت
 .ردنوادتهو عوبطمو روبثم هلیناونع

 RENE یا

 ی
 تسمرس ندیهلا قشع یاببص ؛بولوا ندنشرط

 .یدیشلوب تربش هلکغد (یلاب شوخرس) «هلغلوا
 لولس هتشرط هدعب ؛بولوا لوغْشم هلسیردت ادا
 یغیدلوا ندتمارک باحعا :یدیشعا لر یسرد لا

 .ردشعا لاحرا هدنخرا ۰

 زوربف ی « حاصم ) و ر ( موس (

 .ردراوتم ید

 : ردد راعشا "هلج تا یللسانح وش

 رول ینا آ حابصم یزوب یارک ا, دوصقم هسیا نع
 مالک هلیماوع ها تا ندتمکح كقطنم

 یرح» نرف یعوا ید و یرهوح

 «بولوا ندنسهباغگ یار ۲ ر و ۹

 AS ؛شفو هدراقلیضاق شضعب .ردیله رف هرق

 .ردشعا تافو نکیآ یستضاق ةف وتعد هد راس راپ

 : ردگنوا تا وش

 ردشااق هنیرادلد هتريا یلتق هک كنا نوک وب

 ردشملاق هنی راي مک یشذک ندالد لوا رقروق هب

 هاصاع : بت ا

 «بولو اش جاق رب ع ۰ n کر ی

 هک «رد (رکرز "یرهوخ) یرارویمم هلا و
 ؟شع !تاقوآ رارمهدناهفلطا + «هدلاس شیدا وات یار اک

 دیاتصق لعب هدنحدم «بودنا بارا ههاش ناعلسو

 هم وظنم 5 هاسا وذع »¢ قسهم دچا ریما ) , اات وس

 ید,

 ۱ رب نالوا هدنقح تبار تل وش . ردتشهزان ید

 و ردیعلطم تنسهدیصق

 یاو چ ۱۸۵
 )6 عه د بای رب هداس ماع دشک رب ج» نوچ

 نا: ر ترشع تیار دیش داب

 (n یزیربت یرهوج یسجخکیا س
 1 «تحایسهناتسدنه بول واندا رعش لوبقمی راعشا هک |

 باس اه واماش نسح ‹ڭرەدىا تدوع هبا ره هدعب و

 .ردشلواترذ هداروا «بولک هناهنصا تدابو شرا

 ا تس یا ر وش نالوا هدنقح یمذ كبار

 :E را
 نا رک

 کا هاو لنت رز

 رابز نیمز رب ورق باوچ دور
 زا رذک دنک رکا

 های هلاک هو وج هالند هلو هاک هدروسخ هن

 شیلاب و لای

 ناهجماش یهدناتسدنه (نیما دج) یسیجنچوا س
 :)ندنن وا تس وش بول وا ندنرپش دابا

 ريغب ندر ڪک ورد | متتسذتا

 دوش ی رسیم رای غيت بآ ات
 دوشیه رب ناک كشخ یاپرک زا

 خ : َ
 هلچ ثب وش ؛بولوا یلراهدنق یسجدرد بس

 : ردند راعشا

 اروریرپ نآ یافح كنس ره هلاوید نم

 ارؤا مک ی قدابع مادو مزاسدم یت

 یصاحم كياذ ییا ندنسارعش سرق

 لی باراد ازریم) یسجرب ؛بولوا

 لا (یوک ) ینردارب ؛هدلاح یفیدلوا یلریعشک لصانع
 تافو هدنخرات .۱ ۱۱۰ و | سابا تلشن هدزیربت ربارب

 ۲۰ .دیدرامغآ هلی اچ سرر دعا
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 ایوخ مدهاز یاملد هداس رجا

 دروع بان بارشو دروخ هنامز مغ

 لدن ریس لضا نع (لنصاف د میش) یدیچکیا س
eنکد هدنرګ 9  e EE e۱  

 3 : رکتوا تب وه ردوا لوفشم

 3 ,د وب هناشاک نا عمه وا ترف دای بش

 دو "هن اورپ نخان رد ی عش زا رس 6

 قومخ تندرو هدشرف هرصت فا 2

 یسلاها ؛برولوا هبصق رب هدنتهح 9

 ا e يتوق یرقدلوا ملکتم هلا یسراف نايل

 وشر ترضح رج ون طور 3 اچ تا طم تامب

 قلطصل ونب ؛بول وا ندک ملع) هتل

 .یدیآ یزبق اراز یا ن بتزراح یو تانموق

 1 س یعتلآ او یعشب كنهونن ترعه



 ی اوج

 93 تاب ندهاصص « هلغفوا ىس  هدنسهعقو

 تاشاک ره ترضحو شود همة تیک

 «هدنکیدتیا اعدتسا ینتباتک هلتعحام هزعدنفا (ریلص)

 .یدیشلروب لوبقهک )هحوز ندوبن ترضح بتاج
 ناتو هد رلد تنها ندقلطلصم ی هنرزوا تو

 ترضحتلحر .یدشفوا قالطا ا رسا زواحع یزو

 ثیداحا ضعب ؛بوباشای تقو یلیخ هرکص ندیربمغ#
 .ردشع |لاعرا هدنخرا ه هو ؛شلیاتباور هشرش

 ی | لمج ییا تف هیریوج
 كنهمرکم هم تح .ردنشل هناما هرکتص ندهکم
 دشا یناذا :(هضر) لالب ترضح نقاعتم یخ

 یغیدغاب كلالب هدیدسیحآ همردن هللا» هدنکی

 ینیدلوا شعد "«یدلآ یرع نوا كمهتشيا

 لع ترضح هرکص ندکدط همتا رو

 ترمضح هدا شهراوس دارم

 ترضح تناج «هنیرزوا ععحام كن (ایضر) همطاف

 یزمقكهللاودع هبزمق كہللالوسر هدمدآرب » ندیوبن

 هنب رزوا كنو .یدیشلروم عنم هبد « زامهنلوا عج

 ن, نجرلادبع «بوراو هدیسا نر باتع ندهباع
 .ردشلوا یسهدلاو كناتع

 «بولواندناياڪڪ

 ۔ هينك (لیملاما)

 هلا ثراحلا ن بطاح یجوز .ردهقو رعم ید هلبس

 | للحلا تا هب رب وج

 ندنندوع ندشحو ؛شمراو هات نا دیز هک

 .یدا شالا ترج ید ههرونم هنیدم «ه رکص

> 
 ب هلا رواسب هكیاسارخ, دم 1

 ابونج بولوا هیحات رپ هدنسهرا ) ۰

 هبصقرب قوچ یرلهحابو غاب هدسراف | مس 2
 . رد روکذ مهد« نادلبلا مجم »یعیدل وا

 | لصا .رددودح هل را هیح ات مرحاچ الایشو قا

 - هبصق (راودازآ) یرکم .رد ( نایوک ) یتیسراف
 ندهبرق ۱۸۹, كنهتیحات وت ی وجت توقاب :. ردیس

 .هیحا و .رویدیا نای.یفیدنل وب قیص.ودق .قچ هل وا
 .ردشعا روبظ ریهاشم نانو الع قوج رب ند

 د اشم (فسو نب هللادبع دمع وا) | ٠ ا
 ندهسعفاش ءایقفو ندالع ره یو

۱۸۵ ۵ e 

 «شغوط هدننسهبحان نیوخ نایبلافنا «بولوا

 رو تيد وا غف دین دیا تاش هقروابس و

 رییک ریتسقن » «بولوا یدیرف كني رصع هدنایبداو «
 «ةرصبتلا» هدیقف «یربسش وب ر هلناوسنع

 » مهباو قرفلا» «« سصتخلا سصتخ » (« ةرکذ ملا >

  ۶هل رلثاونع «موملاو مامالا فقوم»> <« ةاسلسلا

 ناف هدنخ راتا ۶۳ 4( یر دوای یواتآ اشو قاغیلأت
 .ردشعا

 ن كاللادبع نیدلاءامض یلاعلا وبا) 9 0

 ندابقف هاو الع ريهاشم (ةلادبع ] 6-۰
 لیصح ندنردب .ردیلغوا كنهجرتلافنآ ؛بولوا

 :شلوا سردم هشنیرب هدننافو كوا .بودیا مولع

 تدم رب «كرهدا رفس هقارع نوجا تلط هدعبو

 هنس ترد لناحر هزاحح « ه رکض ندتماقا هددادغب

 هدفرونم هتشدم "تدم روا ؛تزواح هدهمرکم هکم

RL Uدلت سانم ش هدرادا قفس  
 ناطلس .یدیشلوا قعتسم هنناونع (نتمرطااما)

 هرو هدنتنطلس لئاوا تف وسا نالسزا باآ

 كالاماظن روبشم یریزو تاملاراشم «بودا تدوع

 (هیماظن ةسردم) هدروکذمربش نوجا هجرت تحاص

 هیکلسردم  تكنهروکذم هسردمو ؛شعا ا 2

 یتد یاقوا هراداو تباطخو ظعو و یوئف رار
 سيرد هنس ۲۰ ۰ هلغوا هلاحا ههجرت بحاص

 ىد قاقبلات ؛بولوا لوغشم هلتاظخ وظعوو اتفاو

 عاقجا الع قوچ كب هنسیرد هقلح هلغاو ترپش

 هدلاح یعیدلوا هدنشاب ٩٩ هدنخمرا ۶۷۸ ,یدردبا

 هحورب یتافیلأت هعاشاب .ردشعا تافو هدروباسپن
 لماشلا» ۰« بهذلا هیارد ىف تلطلاهیابن» :ردسآ

 e »۰( هقغال وصا ق ناهرج ا » «( ندلالوصا ف

 سرادم».«هيماظنلاةديقعلا» ««داشرالا »۰« بيرقتلا

 قلخللا ثيغم » ۰« ةمامالاف م الاثایغ » ««لوقعلا

 « فاللا ف ندش رتسلا هینغ » ۰« قحالا راما ف

 و هدرناعو
 .زوم.(دجم نا هللاءاطع نیدلاءالع)] .۰.- و

 وکالهو زیکنچ بولوا 0 ۹
 یسراف هلبناونع «اشک نابح» نیبم یلاوحاك رالوغم هللا

 .ردشعا تافو هد ۱۸۲و ؛شم زاب خیراترب هرابعلا

 ؛بولوا ندابدا (نیدلانیعم با وح
 یسراف هدنزرط یناتسلک كنیدعس و



 ج

 ۷۳ ۵ هک.ردراو:یرتارب هلیناونع «ناتسراکن» هرابعلا
 .ردشمزاب هنمان تدیعسوا ندزیکنچ لآ هدنخراب

 هنموقنزا وه هدظاکع هدتلهاج. نامز ۱ ۳

 .یدیا مصر و ۱
 هبصق. یا, « ۱

 E ر | دابا ناهج
 هدننونح هرتمولبک ۱۰ كر واتدو هدنشابا (هنظا)
 (راهاروم) ندنرلعبات ونجح كنغامربا كنک .قرهلوا

 .ردعهاج_ یبیلاها ۲۱ ۰۲۰ و عقاو هدنرزوا یر

 .ردقوچ یرلعاکتسد تاجوسنم ندقوماپ

 ( ناودوْل ) كنس طخ ,هلکنب تموم حس
 هدنتساب ېک لاش. هرتمولیک 7۱۳, كن هتک کو ,هدنشنابا

 .ردعماج یییاها ۱۳ ۱۰ و مقاو

 رب هلعسا وب چد هدنس هح ناقش النار بس

 .ردعتاو"هدنن رف لوک نوماه بول وا هعلق

 بولو هدنشاعذا یقلوا ""ندنلنشن-» كلاز مسر

 .ردرویشم هلب راتعاصش

 ۱ مکی ارآ ایج

 حالص :هلساردو لفع «هلسلاچو نشح «بولوا

 2 .ردشاو تزبش هلتناریخو هان داتبعو

 .ردراو یسهلرت رب لیکه هدیلهد «ب ودیا تافو

 ناهج ساویس یی دو ی (یرب

 هدنساتتف قا تبالو سن وق جا فتا

 .ردیکم نده رق ۳۹ بول وا هیحاتر هلعماوب ید

 هدناصب رذآ ( د لب انا ) ۱ |
 0 E ناولهم ناهج

 کیدا نیدلاسعش:كن انا یرد «بولوا یسینکیا

 یمیلاهآ

 ۵ روع لولما ناس دنشه

 قوچلس .لرغط ,ناطاس تنردیا دسیزت  قتنکمو
 ای رو ندکدروس تموکح هنس۱۲ هدننامز
 , یدنسم «بودیا تاقو

 .ریشقارب

 -هسعاش زوم زا كنار 1 ۰ 8

EEكني زاریش ظغاح ,هجاوح ندنک ولم زا مش  

 هنیدلا نیما هحاوخ یریزو كفصاوبا هاش یت ودم

 .ردراو ینئاظل ضعبو یراعشا لزوک .یدیشهراو

 | یزمق كناپح هاش ندتس

 و نورا فدهلسیا شک ۱ موجه ۱

 هحوتكبا بول وا ا نرو ۱

۱۸9۹ ۱ 

 ا e نالوا i وا تدم رب ۱

 1 ا ج

 یرهرعاشم هلا یا از ,دیبع وک لزره یعاش روپشم
 : .ربنملوا

 ۰ تم ۳ هدیاتسدنه * ۲

 ۳ خو ور زا ا نان يج
 0 راتشیدالوا ریک, | كلوا هاش ردا .بولوا

 1 هنئوروم 5 «هنیرزوا یافو كنب ردب (هدنخرات

  هتنطلَس دیدم و هکبلم هرادا, هدهسیا شا سولح

 ناشلاعیفرب a 22 :یراردارب ؛بویمهلوا قفوم
 یارب , کوا, هل یشیقلاق هنبطلتس یاعدا هساشناپحو

 هډه رام مقاو هد کد ؛هرکص ندکدروبس تمقکحب

 او دجا ندنفرط ی فر لو شروع
 4 :ردشع وا

 E ياتسا دا وانا
 ندنرلرادمکح هروع , هال

 فؤچپ كات سنه «بولوا ىلغوا لوس كلاع هاش

 1 هنسهپناپموق را زیلکنا نالوا شمریک هلا یرازب

 رشتا تافوهدس ران هدنشاب ۳۵ هد۱ ۲۰۲و احلا

 یسهیسرافراعشا ضعب «بولوا هدارېشرب عاشو بیدا
 me o یتهاسزرب نیم یا و

 | ی دج د ایام ! روس ناهچ
 ۲ :هلزون تعحارم هنسهدام «یروغ

 ۱ كن د 0 ا 2

 e ۱ 9 ناهج
 >:ردیلغ وا:تفشو هرق نالوا یسناب .كنهروکذم. تلود

Nfئ کک لر ادنکشان را یردا رب كروب هدنخم رات  

 . !دافحا«هنشرزوا.یسعلوا لتق ندنفرط دابق هاش یلغوا

 | هښولوا نیک اس نام رذآ هایم زف كعنرهاش ندروچ
 اطر هدناتسج رکو شا ا یلتاف رار
 3 یافو ن ج كخ هاش «فاورکص" ندقدلوا, كتاب هاحروبف

 ۲ یشراق هبههروعآ  تلود هدب رخ زا .Ao «یقاعتم

 *لوهدبا ماخ "لتق یتسیلاهاو طب ینابفصا «بویروب

 شریک" لاین داسا رخو ییرلرب یلتیخرب نارا
 ةرکبراد «هلارخ نالا نشود لنو 19 هدعب و

 نالتفرطنسنح نوزوا کردیا تدولعهز رفت ؛ب )وا

 ۱ ۰3۸۷۲۰ قره وا :بیقعت

 = ناز 2 ردتسخلوا هرز عج یمزوطس ثذم

 ا ۳ . ردشعشا عوا .دلقادو



 ۳ ج

 2 ناس دک( اک هدادرپه ۰

 E 3 ردایب ی هاشن اھج

 كن ردارب .ردردارب كهاش رادناسخحو یلغوا تكجوک

 عوقو هدننایم راردارب هدنخرا ۱۱۲ ؛بقاعتم یاقو

 .ردششوا لثق هدروهال هدنرب كنابرام نالو

Eريكا كکنلروع (نیدلا ثابغ) ۱  
 لئاوا كتب رد «بولوا یدالوا و

 ؛شعا تافو هدنشاب ۲۰ هدر ۷۷۸ هدناتطلس

 لغوا كو كنو ردوا نفدو لقن ه(زملن) یفعنو

 دانا دبع یلو ندننفرط روع دم ناطاشس ازم
 فلکعا تافو هدننابح كادبدخ .«هدهستا شتقلوا

 نیبعت هکلدبع یو دع ربپ ازربم ل ا
 طب یراهقشب س هدناقو كرو هدهسیا شغلوا

 ؛شمام هواقفوم هکمروس تنطلن د و «ندن را دشا
 ضعب هدتامز تخرهاش یدالوا دنردارب قیا وتو

 ندنتسهلراش هلریکناپح دةس ر شو هدرلکلیلاو

 ر

 نم
 نکرجو روبنق بولوا ندیدالوا )۰ °

 هداریش رب نسانش تکنو ببدا کد تا یدهسیدیا

 یدایشا هداریا: كناغطصم . هداریش یردارب .یدیا

 تدمزآ بول هّمسخ ناف ردک «هنرززا

 هلبسهدایز ناخ ناهل# ناظلتس ,. ردشعا .تافو هدنفرظ
 قیرعش ععاج هدادرپش , «بولوا فنأتمو "نور
 تكنهناخم وظ هنمار كن هدا رېش ولو ,ییلفد هدنس هزیطخ

 ما یتسیسأت غیره" عماج رب هد هبت هکهدنتسسوا
 دوحوم موبلا روکذم فير عماج .یدولبشلنا
 .زداعسم هلعجا و ,یتد-ینهلحم «بولوا

 نرو فلم و کچ هدیاتسشدنه | ریکناهج

 :هبولوا ندنکولم هبروع "هلالی )۳ و

 ہد رات وجلال .نردیلغواتاهاتپش رک | رروپشم
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 هد ۱ ۶۱۵ و ؛شعلوا ۹ یاس ازربم *«بوغوط 1

 ثلرهدیا سولح هننطلس تخم هن رزوا ینافقو كردم _

 ةنبس ۲۲ «ردشنآ یا (ریکناہجی د نیدلارون)
 هلا روهال هد ۱۰۳۷« رکص نیکو 0

 هدروهالز شل فافوهدشیرط,یتبت بنر ےک

 عنصمو نیزم هلتیاخ یسهبرت :ردش#وا نفد هدنس جتا

۱۸5۷ 

 ۱ | ( رکی نابحترون) هروبشم, هیعاشیسهبجوز
۱ 

 :ندیا.تافو ركض هنس ۱۸ ندنسیدنک ؛بولوا

 كلو

 یلغوا .ردنوفدم هدنجا یند ( مکی نابحرو)
 ماعو بیدا ریکنابح .ردتفلوا ینلخ (نأبخ هاش)

 او «یریکنابح كرون »بولا رادسح رب
 هک« ردشعا فيلات باتک رب هلیناونغ « همان ریکناپح »

 لوا كا .ربشفوا عبطو هجرت یند ههحزملکنا
 یرلهریاد تراج هدنرلرب شعب كناتسدنه هرازیلکنا

EEEهلا روهال .ردرادمکح ون ندیا هدعاسم  

 لزوک طاح هلرحاغا فرط کیا هدنتسهرا هرکا

 .یدیشمر دا ید لو 2

 هدنئلابا تاربم ۱۳۵ ۱ دارا نا

 هرتمولک ٩ ٩ شتلهذو ۳ ۰تتص | م

 ینلاحا ,EN «بولوا هبضق رب هدئسدق مش بونح

 . ردراو

 | دوب رتکناهج

 بولوا ندا (حالل نرم ل ان بت ول وا نداد ( الا ن فس;
 ۔هلببق (ةریو نت بلک ) هد وم میشح

 ‹ڭرەلک هی ریمغیپ ترضح دزن هدناح یعیدلوا ندنس

 فیلکت یرلمروس, توعد, هناعا یئومبیح لها

 ۳ هکر دشعد سقلا و ما هدنفح كنو ا

 لیهح نلعا 9 اب عملا تم

 یدتهلا یناا دعا سن

 -راصناو ندهاعع (یراغلاسف نل) 3
arو هدنتعب ناوضر «بولوا ند ( 

 هدنساتنا اصولو شفلو رضا هدنسازع (عیسپ

 (ینیمطاةورق ن, نانس) ندنب و جام ها هجیرت بحاص
 یرکیدو یراصنا یرب بلغلوت عوقو عازن هدنسهزآ
 تانا رف ترشح یدهنرلشعا توعد ی زحام

 بولوا ندنرات آ تیلهاج كنوتعد و نمدنفا (رعلص)
 فرط داع هرات طخا" ندو ا اچ هدمالتشا

 نیقفانلا سر قالتخا و :یدراهمروب غنم ندعم 1
 هنتشو هدناهوفت نععب ك (نولش یا ی هللادبغ)

 لتق لاحرد یقفانم و رع ترضحو :شمریو تیبس
 ترضح,بناج ؛هدهسیا شسیا تضخ رز نوجا كعا

 هدنسهطخ هلاک كناتسدنه

 دشمو هدنتلابا دانا دلش

 نتعب ندهاعېج .یدشمالروب ةا م ناد وسب

 بیرق هنیرېش اعنص

۱۷ 



 ۱ ی 2

 كنسنلاها ؛بولوا هبصق رب هدسر د | مرج

 .رودیا نایب ,یوج توقاب ینغیدلوا روپمم هلبتسافت
 لیجرس نی دبع نسبق نی هم رخ وا)

 ید (یانم دبع ن مناته نی اه

 ییاو ( ةلمرحمآ ) یسهحوز «بولوا ندشیرقو

 یسهجوزو ؛شعا ترجح هشبح ربارب هللا یلغوا
 ی ELA تدوع یسدنک بودنآتافو هداروا

 ۳ نددبا هلعسا

 .رد و

 یتیدشلو سد تاوذ نتعب

 توتح كشرش سدق (/ 066060176 ) ۱

 تنبل هلق نیمینب هللا ادوپیو هدننهح 1
 هطداو: و  بولوا؛ یداو زب هدنسهرآ یراناکم

 نابرق رلناسنا قوچ رب هنیدوبعم (حولم) هلبتقو
 ترفن "یداب هدندنع لیارسا ی «ندنعیدلوا شدا

 كرايناجو لناق هاروا دعب ايف بولوا تشهدو
 دایتعا ییا ژل هس ال "كناناویح و. ین رەزا

 تاذع هدیذاو ول ید دل را راک بنک قتح :یدر سخا

 تیوب یتا 2 .رلیدبا دفقتعم هی رلکحهزوک

> 

i5 نادال PY E 

 لصومو ؛ شی وط 171-3 «بولوا ندهسعقاش

 چاق رب بول وا لوغشم هلا هدافاو هدافتسا هددادعب و

 .ردراو قبحع هللا لار ماما .ردشمزاب ید باتک
  ۵ ۲.ردشعا تافو هدنخم راب

 هنکح لثم برض هدقج برعلانی ی
  ( ۰.ردیعما كنیداق رب شک

 بولوا ندا (یختلاسیوان) )۾
  ۳ ۰اک دز رار سادو

 ید شمر تک ناعا لز هلک هن ئ زېمغیپ

  (| 8(یاتمدبع نی بلطلادبع تلصلا
y تول وا ندتشنرفو ندا ] و ات» 

 خت ید هدتاور 9۶ هدنسهعفو رخ هدتاور

 رک همالسا هرکص ندهکم

 هلحدو ةدغاشآ لح ر ۲ ندلصوم
3 

 ت
ae.؛تولوا هن رق لور ر نشوب  

 | كناوذ قوچ رب قورعم هلببقل (ینبح) 1 ریحاشم
 : ردشعو 3 ار طة سم

 (ایتسولادنا )كناباب شا( / ا
 و«

AeA 

 6004 ناو نفره رتمودیک ۴٩:تنمبطرقو | كرابلال یرلکدتیا لاعاو ےس

 .«هلفلوا ترابع نیلمسراغا مش كسهصوح تامر 1 |

 . نکاس هدنایج یردپ «هدلاج یفیدلوا یلارهز یدادحا
 ۱ یدک كن نالوا ییانته هدنیبدطخ

  هدنبوذح هرتمولیک ٣۰۸ دیردام «بولوا رېش رب

 کلا یداوو هدنکتا كغاط رب لزوک یمسص ملا
 ۱ قم هدنرانک هل (نولپ یداو) ندنرلعبات

 و ا عنصم ام ندعماج «یسلاها ۰ ۰

 1 «یرات ۴ اسو ارس رب لاق ندرلبیع «یساییط,رب

 زابریع یدځنپ رقو )یرلهحابو خاب لزوک هدنفا رطا
 ,ردراو یمهچلباق رب شو | روہشم یخد هدشنامز

 اّبنموکح .ردرومشم ید هلیتدایجو تفاطل كنساوه
 روم اهدو هلوس.اهد قوج رېش هدننامز هیمالسا

 قارا طقسم كناوذ قوچ رب ندالع حجم «بولوا
 a هطخ نڌيا لکم یتلابا موم

 زل رر یراهبرقو هبصق بولوا فو رعم لبس (نایح
 نایحتسح .یدیا قیص هدهحرد قح هنلوادع لصتم هن

 ولوا یرب كنلایا 4٩ ندیا بیکرت ییایناپسا یتلایا
 لاردا دوج ید الاش «هطختسلا ًاقرش «هبط رق ار

 ۱۳ 4۸ ۰ یسهیعطس هخالسم رد دود تع هلا را
 .ردراو نیلا 1۳۲۳۳ بلوا هرتمولیک عیرع

 (E هدنشهبلاعش« دودح تبولوا قنغاط یسصارا

 ۱ (ریکلایداو) ؛رولوا دم هلتفسلس رب لبنا (هنروم

 .ردشل و

 1 : ردرآو یرارب قوچ رب رولیک ود هغامریا و
 عونتم ینالوصحم «قوج یداعم تنم هلتاغ یسضارا

 یسلاها «هدهسا دیذل هلتیاغو لوذبم یرلهویمو

 HM هلغلوا ,هدیرک كب یراعمو عیانصو لس

 RUE «ندنغیدلوا ینادقف یجد رللو

 ا چا هدافتسا

 1 مدتها RF هدنن رق نابفصا 9

 ناس ترنح «بولوآ هرق ويب رب نابج

 رویم هلخلوا یواح یردبشم هل ل (هضر) یسراف
 كنابقصا هی ا رابشم ترضح .ردمانا هاکترابزو

 عماجرب هد رق ويش ‹«هلدوع هناروا «ه رکص ندنعق

 یدنک يوج توقاي RAEN فب رش

 ندالع ریهاشم .رودیا رکذ یتغیدلوا قاب هدننامز
 5 اار ایک ا خد او5 نج

 ۱۳۱ 31 ( قافلا دج نی نیسح ر) ا
 . «بولوا ندنشنبندحو الع ريهاشم )7 ۰

 تفلو هدمولع رانو ثیدحو هقف - .یدیشلوا



 جفت
 هدهبط رق «بولوا ید رفق كننامز هدنرللک باسناو

 هدنفح نیهح لاجرو ؛شع ا لاغتشا هلسب رد و هدافا

 تاک . لوبقم كي هليناونع «لكشم ازيتو لبملا ديبقت»
 هد ۹۸ «بوغوط هدنخ رات 4V .ردشلنا فیلأت

 .ردشعا تاقو

> 
 هوم

 روبشم لا كنهرتلکنا ان
 ۱۷۳۷ .بولوا ندنرلبخروم

 ؛شعوط هدنن هبصقا تو تكنتنانا (یغر وس) هدنخ زاب

 بوسنم :هنادناخ و -یسا ردع اتاق د3 ۷۹۶و
 یتلاضعا وتنلراپ هنس 1.1رابتعا ندا ۷۰

 باتک رب هحزرسنارف قلعتم هادا ادا .ردتشعا ید

 ف ول وا

 هلمنعا رشنا تروص تكنلود امور هدعب بوكا سن

 خرات رب لیصفمو لی
 شکا «بولوا بک "نددلحت ددعتم هک ابن دم ازاب

 یربش "یدای تل ابحاصو «شلدا هجرت ههنا

 ید یاش راثآ شعب راس هلتنارباخم :ردشلوا

 .ردشوا سشنو عج هر درت یاد
 ندنرلرادمکح ایدبل یکسا (6ذ9)

 1 نیخرولاوا «,بولوا ۱ ی
  رادهح هروکذم تکلع لصا نع روک هنباور

 روکذم رادیکح «نکیا یریزو ك (لوادناق) ندنرل

 قرهلوا قالبح یسهحوز یعیدل وا ناربح اه واح

 ناتا تنراقح ی هماوقرم .هکمرتینوت دن
 یدنک یدنک یو یلوا دناقاب « (سهح) نوجا قلآ

 قش یعنکیا (سعجو) ؟شعآ فیلکت یتسعِا 9۹
 یسهحوز كالوادنافو طبص ینطلس ؛هلکعا رابنخ

 تایم «ریمزا ندنناک لس نانو هدعبو ؛شعا جوز
 ید ییسهطح هداورتو :یترا بش سا و نوفول وق

 یتلود (دانمم) و «عیس و نتكلم «كرەدا اليسا

 ند ۷۰۸ ندا البف یم وک ندم درتشلآ سا
 كن هجر بحاص نوطالفآ رد هنس ۲۸ ردق ۰2۸

 فعقاط هنغمراپ ینو بولو هوزو رپ رم :

 هلروص و هک هنلاح فیطل ےسح رب ینمریغ

 ؛شمزوک قال تک راق دارم رک هد هوا
 .رودا اعدا یتغیدلوا شوا قشاع هسي
 هنطنسق ی DON ) ۱ ن

 هرتم ولیک ۱ ۰ ° كن هنیطتسق و هدنتلابا ۱ لحج

 هدنفح طاق (فابسا

 ۱ هبصق رب هال تلخ دم یزاغ و هاو هدننس ن لاعش

 یغابو یسهلشاق یرعتسع رب «یسهعلق رب هبولوا

 عوقو لوا هنس ۳۵ .ردراو ینراص یغعا نوتزو
 نوعا تیزر ی 9 رب ضرا تکرح رب نالو

Ao ۵ و 
 سیلیجلجحا ) یعدق مسا ؛بولوا هبصق رب یکسا

(Ygilgilisو  

 ندنرلتامریا كجو كنيلوطان | ناش
 هلناعس هرنغات هبط الم .بولوا هه

 نازوقو (وص یلدوکس) نج ندنچا كناتسبلا
 هبینرعبونح «لکشتلاب ندنیاچ امرخ نیا ندنرلغاط

 ندنجا رازاغوو رلغاط ماطربو «نایرح یرغوط
 دنب رق شعر هدنسسهرص رلیاچ راس هلی روم
 الو هنطا هک ندکدنآ دحا ید یا وصقا)

 هدعبو ی راقاعس تکرب لبح هللا نازوقو «لوخد

 دالصف ندنغاعتس هنطآ سفن ینغاعتس تکربلبح

 ایزاوتم ه(ناعس) ,بوشود هنسهووا هنطآ هدعبو

 قلهط رو یرب هک :ریلیریآ هلوق یکیا تیابن «قرهقآ
 یرگیدو «هن رف روک نوردنکسا هډڼف رط لآ 8

 یار جت

 -وم یسهعرا راراقو نیشبق «بولوا ردق
 هدنفا رطایسا رحم «نیزاب .هدهسیا قوج وص هدنعم

 هلع ءان .ردزآكب ییوص,«ییالوط ندتنادقف نامروا

 ا
 ندنفرط رلکرت ربارب هلربنرپ رکید ناقآ ًایزاوستم
 كره اد:رکب هنیارلقام رپ ,ا نوعسو,نوصج,كناتسکرت

 نوچ ا قیرفت هدعبو .شغوا هیعس هلیرلعا كرلنوا
 . ردشولوا لوح ۱(۰) یرل(و)

 ندنراقامریا كويب كا كنايسا ن
SNE LR ۳ 

 «لکشتلابندرلیاچ یتوچرب ندا ناعبنندنر لغاطا(یماپ)
 «ندروکذم لحنالوا یعافترا بیرق ههرم ۰

 نایرح یرعوط هبرع : هلالیم هونج هاکو لاعش هاک
 نعپ «هکدک ندرللحم قلغاطو كسکو ترهدیا

 قوچرب ندلوصو عاص هد رلهطخ ناشخدو شخو

 هنس رلوچ مزراوخو اراخم هدعب و ؛ردبا ذخا رلیاچ

 قردوروق هدرلموق رلیاچ نیا ندفرطییا «هعنشود
 ثثرهدیا e رس یرلوص یلغمامهلوا لصاو

 ا ۱۸۰ رشو ؛ راقآ یرعوط هب یلأعش تبع

 لارا ییعب ES .هرکص ندناب رح كالهرتم

 شلآ ینلاح قلغاطب یصنم .رولوا بصنم هنلوک
 یعسوم ناضیف كغامراو .ردهبلاد

 ندنغاتی ید هدعسومو جا ؛بوروس ردق هوا
 نایغط «ندنکیدتیا عسوت ردق هبهرتم ۸۰۰ ًاردان

 ابف سکعلابو ؛زالوا بحوم یراسخ قوچ یهایم
 یرهنلوا هدافتسا هلرابالوطو رللودح قاطرپ ,ندنن

 :روسلیک ود هزیکد قآ هدشاط هو

 نب رشت داسالم



 ۷ ج

 شيق .ردرادل وصحتو روكى یفرط یا كنسا رج

 تیارو ۶۰۰ یانب هني ؛هدهسریلازا ییوص هدنعسوم
 .نهریودیک هدنریرب شو «زالوا راطندهرنم ۰
 هدنغلناخ هویج نعي تیرق هنتصنم هل ریش یرافو

 لتدع ید ینیطسو جیقو ماد نیشرق یمسق نالوا
 توقا .رک راناوراک ندنتسوا «بووط هدرافو وص

 «نابییغیدلوا شمروک هدنناح دم ینوحح یوجن
 یرلابتهدنساررجم .رولدبا فی رعت ینداسجا تروصو
 انتی( «بویلوا یزالحم كند كن او یرلغیص

 ۱۰۰ ندننصنم ییعی .هزدنقات هلغلوا یلشریولا كن

 ده سرم هقبج رلیک ردنق هیراقوت . كلهرتم ولیک

 لارا «ندنتعیدلوا هودسم هل رلیتنیغب موق یصنم

 قاطرب نکلای بو یم هفیچ یراق رلیک ندتلوک
 یرب ندیکسا یربن نوهج .رویلشبا رایک كچوک
 دحرب هدنسهرا نارو هللا نارا .بولوا روبیم
 هرلزاچ ندا لیکشت یغامرا .ردهدفلوا دع لصاف

 (ناخاو) هدنرلهطنارخ تكنرف یو كا هکلبو ىر

 ؛رداروم ندنچیآ یسهطخ (شخو) نلیروک هلیعسا
 هدرایاک دن کما 1 ها (شخو) هو
 عو ید هنعامرا نوچ

 ناوت هرکص تدا وف لردنتبسا ا

 بلق ه6شهیسقرا) فی رکا ی ا و یلویفارغح

 ندنبتک لینا رسا ی هسیا ردرلشعا

 هژیتق و« هر وک | هّبلظ |تلنباوج توقا ی فولوا نو
 دوخ ام ندا یزبش (نابع) نالوا نشو هدنرانک

 ا بیرفك اکو او )

 یعا نور.

 ابو( یسایردوسمآ ) دوخاب (ایردومآ) موسیلا :شعا
 عزا ید میساوب هک, ردنفوارعم هلیتسا (ومآ یابرد)
 ؛بویلوا :طلغ .ندندیف ریبعت (ایرد ما) نیک یغیدنلوا

 هدیرزوآ , یسارج تغامرب او هدنسهرا ورم هلا اراخ

 روک ذم اردک نانعما كنار (وما) نانلوم ول

 ا یتیدلآ ندغاص كنوصج. هرکص ندنیاچ (شخو)
 (وص قا) نلک ندندودح تر ؛یزلعبات لوب

 نابشفاوز هلا ( وص لب رق) ناک ندنسهطخ هناغرف
 تاو یاخ جاقرب راشو (بآخربس) نا ندنعاط

 هم را غاب یرلارواو نک ندا .كاراخو دنقرس

 رنو قا ,.ردیرین (ناشفارز) رومشم نریوچ
 بوتلوا لصاو هنوهج هدنعهوم راروغای نکلای

 «قرهنلوا یر هن اورا یضارا هدرلع» وم رز

 .روروق هدرلموق ید یسیقاب
 ندن رل هللاا وک و هدوک ودنهی رل هجا اب هل رابنانلیک

 بو دهن وحج ندل و

YAN? د 6خ 
 .نداراورا یرلیج خیو زدنقو ناشخببا ك رەنا

 . یسهطخ ناتشخدب کوبب لا ران «بولوا رلیاچ
 ۱ ایهد اچ ,زدنق »هرم (هکنوک )نکی ندننچا

 لصاو هغامرپا هدنراهس وم روان رکاب رایکهدیغاشآ

 . یسهبفارغج تیا یرب ندیکسا كنو .رارولوا
 راو سار | !ردایدزماح ی(ینز) ایسا «بولوا

 ۱ ییهیعبات "دودح"كناروت هللا نارنا هنا رحت كغام

 قعیا هدانتشهنوا كنوخج رلبرع .نلرونبقاب هل رظن
 «نهولشمرتو یم( چلا ءار وام ) هکلاع نانل و هدنل اهش

 یان كنغاجسو تیالو ینوہطسق |
 هدنلحاس زیکد هرقو هدنساصق نالوا ۱

 ۸۰ تن و سا طق «بولوا هلکتساو هبصقر خوک

 رمل ۵ "كنيلکراو هدا نک لاعش هرتمولیک

 یوم یسانعف هادی لقا وهدا قرش

 ًاةزمش هوو كلاضق * O یتغاعتس

 یوساوفغز ابر «یاطاط ًبونج هروکو ی و هنسا

 E هلزیک ده رق و 6 « هل رلانعق نیطرابو

 کم «بولوا یبهرق هعج نالوا یی رازاپ یررکیم
 شراب اشنا ها ضعب يک ناکدو ناخ «نلهنلوا داخعا

 لزوک ید ی ءاوهو بآ «رارب هلغلوا ىل رازابو

 1 انصق یردشمالخاب هکسک هنلاح سفر ؛ندنغیدلوا
 تولوا بک ندر ٩.۳۲ امر اپ مر

 یر ON .«ةرزول قلو) مالسا داما یسیلاها
 ۱ تنام لو نديلکت | غعاط یسصارا ,.ردهدن رهدار

 ۱ ید امنوا | ؛بونلوا تراببع ندرلرباب و .هرد

 کس 4 هعونتم .تابوبح یالوصح .ردقوچ

 ۳۲ بولوا ترابعندنعاونآ رب نیم هسو ةندهز الو
 .ردل وبققو لوذبم:كي یسالاو هناتسک نضوصفنایلع

 ۳ *:یرهنوا جاازخباو عطق هتسآ رک ؛یلبخآ ندنرانامروا

 ::قیشاق وندنعطق؛هتما رک ییلوغشم هجلشابكنسیلاها
 ۳ او شوا ندنلاعا لبن شعب ۔ نددت یک راشو
 | هداغق ؛نو زد« ر زاخعندنساهنا ناغش نوچفلخ
 . :«یتکم"نایبص ۱۲۰۲ دیک ۲ سمو  عماب ۷

OE ۷کوک اس کد ها  EV 
 ر ا 24 یلدوخوم ندعم زوکریو یزارح

 ا او تعالو نج ۱ لارج
 ن احم مودو روغ ناکر ا

 | هدنسپ هطخب انام كنار ۾ تک

 ,Ak «بویلوا ریش ذرب روو ۳2

 رام ینیدلوا قوچ .یتساعرخو .یراهحابو
 . ,نویفارغجینبدنلو یمآر طقسم كناود شعبندابداو

 هد.ج



 3 ىج 1
 هدلاح ۵ مولا «هد تني روطتتم هوا یاس

 دربث زب یوج توقا :یدمهنلوا تغ یتتدلاول

 نون نايب یعیدلوا عا مدو

 هدنلجابش ییا كنزا( تام ۱ E ۱ هد رات حضر فسا ن لو ےل

 روتر و لزوک یا جم هدنرزوا یقنرط تاره: قررەاپا 9

 عنصم,«یسیربیکار نو «بیولوار تق كجو
 یوج توغای یتشیدلوا و | زوکو هی ةن

 ك دج : رو دنا.نایب 1

Enذوبج ۱ ةشمدأن و < دق ۳9۳ هیدن  | aید وا ول 4هبیضقرب هدنرق ا فن ۸  

 قرش رک ماچ یهدروکذ مربش «بوسل وا ورم

 .ردفو رعم هلک د(نوربجبا ام وبلا یسویق تان
 )0 ۳ هلیبقت ا ید امم ضب
 (irêne;Ger014 ۉن; رحد نا

 هد ید هن وا تای ۹
 دا ردد یک كتلابآ نالوا د ؛بولوا هبضق

Eاو هدنساق رتش لاش ەرتم وليك 6  a 

 E كي «یناماکصتتآ «ینشلاها ۱ EE ت

 ز نشاط کا [یسههربخ و ةن ااو ۰ عن

 یراق او رو نوا ها هراسو ج

 6۸۲ ۵ ینهیعحطس هحاسم كنتلاباههورپح ےک ی
 لاو اھا ۳5۶۸۷۵ ٩ (تولوا هرتمولیک عبر

 اشم بول وا ندر هل رواس

 ی کت و دبازیج 2

 ر نخ و تا
 تطاطنف وهدنسآرق تابه رهاق ةد رتا 1

 لحاسس كل یقزهلوا هدنسشراق 8

 كتیریدم نالوا یمانج بولوا ,هبصقرپ هدنسسیییع ۰
 «بوسلوا ندنزل بصق: حرفم كا ك مط مانزل زکر |
 یرلهارخ كنعدق ریش فنمهلرام زه روپشم مدنبارق "

 عهاوح ددیعتم .«رددوجوم هقیتع راثآ قوتچربو
 هدنفا رطاو یلارمرپ صوصح هوبدخ «یدحاتتسمو

 هدهبصقو .ردراو یرلحاغآ نوتیزو امرخ قوچ كب 1

 ؛بولیراقیچ چاپ یلتیلک, نده طروع هدنروص یو 
 ید لوا یع حا یرب.ندننامز 94 دنعارف 9 :تنداع و "

 .ردیورخ
 تس ید هل ی اار غب ام كناوذ ق وحن ر ندالع ۶

 ۳ «بولوا مقاو هدننبحن برع كلی یزیم هرج
 نکنم نده رق 13۰ 7«هدلامن "ینیدل وآ رتن هاصق 1

 .ردعماجب ییلاها "۲۰۰.۰ و

۱۸۱ 

 | لوط ۸۸ هل ناخ ض۳۹ دعا اقا

 | رهاشم زا كلوس اهد هاتنقو هبصق

 ف ی ج

 ییا ندنرللاررق نانتسراح (60152) ۱ فای
 شات نیک 3

 ا هتخع . هاطاقسا 1 00 دم

 .ردشم روس تم هس 9 شا

 «بولوا یلغوا كننوروت تكنیحرب یبهعتکیا ب
 «سولحەد) ۷۱ «هنس رزوایفاف و كترلب یخطیا ی رد

 نوطاربعا هد ۱ «ردنشع ا تاقو هد۱۷۷و

 :یدیشعا دابقنا ,ضرع,ه(دارن وق) .یعتج وا

 ؛بویلوا یعسم هئا و ید یردب كنافتبسا مر

 .یدبا) یسهقود  ناتسراح

 ندر راد رس جا رق (Giscon) نوچ

 -رط هعغتم تیعجچ رب «بولوا 3

 هداعاو بلح هد TAR دالملا لبہقو«ىن ندننطو ندنف

 كمرو تازاح یک ییدتسیا هنب لبعد .یدبشش وا

 رل و «هدلاح یتیدلوا راح یسدن کک هرزوا

 شعادع هیفاک تازاحرب ی رلعابق نب راقایآ كنسيدنک

 ابق تح ان وبلوغ هد ۸ .ردروپشم یتیدلوا

 قوس هر الحس یشراق هرلیل هش روق نانلو ۸ لات

Eدشت بلاغ بو دیا  

 ةدنساص نردع eR "رعت هدنع ۳
 اح
 ندد رق N3 هبوتلو ۱ هسحا ار ت

 . زدنکسه

 «بولوا یسیجچ وا كنماکح نولوط ی ندیا روهظ
 لتق كوراجن شاجلاوبا یردب «هدلنخ رات ۳/۳۲

 :؛شعآتدوع هرمصم هدعیو « س ولح هدماش «هنن رزوا

 «هرکص ندکدروس تهوکحا یا قج.یاآ قجآو
 ندرادنقا عفوم ۳ ؛نیالوط ندا وحا توس

 سالحا نوراه یسوموا یردارو «سحو اقشا

 .ردشش وا لتق هدسح هرکص تدمرب .یدشفم وا

 (نولوطنهوراجننس رکاسعلاونا)
AESهدرصم هدیسامژ هبنابع  

 ندنساروعش ناتسدنه (نبحلادبع)

 دراد هکناعک دریک وز لد هک , یسک

 دراد هکناهخ نتفرگ .و را لڏو نم

 4 ۳ یژدار , (یذجان) ۱

 میشل
« 

 رفبح
“ 

 نورع لاتسرا هف رط وا «هرکص ندنعف

۱ 
 (ریاص) عن تبور " .یدرلشلک هناجا: هایفیلکت تضاعلا
 .نردشمام هل وا رسلم هنن لیادنک



 ل ی 9

(Gila)هدنئلاا هرووس كن هقبسکم  

 ( سرب سولدارپس ( هک ؛ردرپن 5 ۱

 ندنابرح كلهرتمولیک ۲۰ فلناعس ندنلابح *هلسلس
 غا را ( ودارولوق ) ندنلحاس لوص «هرکص

 .رولیکود

 | دابالج
 عضصوم را قوچ یسهتقیتع رای هاسو ئىرا وب
 .رودىا ناب یوج توقاب یغیدلوا

 ۱ ال.

 قرش كنسهطخ ( یر) هدناربا

۱۸۲ 

 | -هدام «نالک» ] .ردب رعم ۳ نالبح

 . بر وب تعحام لو

 ۱۲ نور نان هرتلکنا e | نر ربلب

 كن (هتنازملا) هجا رق بولوا ک

 «شغنوطهد(رتسچل وق) هدنخم را ۱۵۶ ۰ . ی دبا یبمط

 ردشعا تافو هد۱ ۱۰۳و

 فشک رانقیقح , اطر هدنقح و اید ؛بودبا

 :ردشهزا تک سی اد هلعو و «شع)ا

 ریهاشم كنابنامسا (011- (Polo- ۱ ول لح

 هد۱ ٩۱ ؛بولوا ندنسا رعش ی

 یراعشاقوج رب .ردشعا تافو هدا ٩۷۲ و «شعوط

 یسهموظنم رب روبشم هلیناونع « هزورومآ هند »و
 . ردراو

 4 لنائسرخ (5۶ 5*۵:۱0) تنس ۱ ی
 ب ٩۱۰ «بولوا ندرازنع

 هرتلکنا تدم رو ؛شغعوط هدهرتلکنا هدنرلضر

 «هرکص ندکدتبا تحصن و ظعو یارحا هدهدنالریاو

 هو REWE رتسانمرب هد(یور) .بوکه هسنارف

 .ردشعآ تافو هدهرتلکنا دوخایو هداروا هدنرلخم رات

 هیفشتو؛رونلوا ارحا یسطرو هدن۲۹ كنا نوناک

 .روشوا اعد هنسدنک نوجا نیناج
 كنهرت کا ۲2۱ 4

 وا e ا تس رەلىح

 هدا ۸ ۶۱و «شمغتوط هدغرویعدا هد۱ ۷۵٩ بول

 هدغ روم دا هدعبوهدهتکلک تقو لبخ .ردشعتافو

a9 سپردن تو خر یر درا  

۱ e لکم 
 ولم که ددنه طيح رع (611010) ۱

 ۰. بولوا کوس لا كن ربارح ولولج

 13 تام یفرحب)

 | لغو هللا ۵ ۸یعیبط تی

 هدنراطسو «بولوا هدنسهرادا تع كنکاح (رودیی) | هل رلهبارخ هشاو یارس هدنتبح

 ۱ ك. ی 7 :

 نالوا بیرق هلحاوس .رولوا لصاح هع ونعم تارابو ۱

 ؛ روننل و رلبشح و شعب هدن رلف رط جا ؛بولوا ندتم |

 روپشم هلبا ملیسوو سوابنتسو .یدیشعا طبص |

 با

 ن ی ج

 و لاعش شرع ۲ ۲۰ هلا یلونح شرع ۲

e۳ را قرن لوط ۱۲۱۳۰ ۱  

 -رشو ۲۸۰ یو نالوا هونح ندلاش .رولوادتع

 یعطس«بوساوا هرتموابک 1٩ یکا نالوا هرغندق

 . یسونح مسقو ( هتنرت) یسلاعش مسق .ردفلغاط

  تاموکحوبشا .رودا مکح اسور خاطر لقتسمیند

 1 . را ردعبات هننلود لنلف سرو سا هيمالسا "و ریغص

 ۱ یاش دیا ولح) یر ندنرهبصق وب ها

 ۱ ها ونعآ ناضللش زر اب «بولوا عقاو هدب

 (واوسنی )ناو ا کیا . رو دنا نونعت

 ساوه « هلغل وا عقاو 9 تكناوتسا طخ هطا و

 زکش یلتیلک بولوا تبنمكي یغاریوط .ردقاج كب

 1 هلمالسا نيدو بوم هنسنح یی را یسلاها كن رلاحم

Eنروس مکح هداقب رف  
 رج

 هدنسیداب مرا .or .یدیا ندیدافحا تكشرسنح

 یخ «هلطاققس 2 ی( قیردلیه) نالوا قفتم لرلمور

 .BE كرءردنوک یکسع هلیسهدناموق ك(رازاب)

 ا چاو وط فسا :یسیادنکو E کلم

 نادتفو ۳3 0 تتماعارم

(Gyndês) ۱هلحد  TERارق  

e۰ 0 ما كرب وص سس  

(Xing) 1هک هرد رد تب 1۳ ,  
 دور 2 د وعنسح

 یو لاش و ام 5

 ووهاقا(1وغابالبا)و ندکدربک هنشابا(اراب)«قرهقآ
 ۲ * ۳۰ هرطص ندقدلآ یررپ یراوغو وقسرف

 یسارج. :رولبک ود هنغام ربا نوزامآ هدیلاعش ضرع

 ..رد هدنلوط هرتمولیک ۲۰۰۰۶ ًايرقن
 «نینح»[ . رد ئالما

AO ES۳ هل روس 1  



 ا

3 
: 

1 

۸ 

 ا فلالا لصف - ینرافلا من

 انا (تنک ) كنهرتلکتا (Challıanî) هلی
 .E هال

 نص وع هنتساشنا نیاغس «یسهنانتسارت ا تام اکسل
 «ی را هنا مع طالح «یرلهناخ رمد «یزلهنقى راف

 هس دن یرکتعو یناعل صوصخح هتف وخ ا

 «بولوا لضتم هنس رېش (رتسخ ور) :زدراو یت ناخش

 a a Re دع 2 3

 ا ا 0 «تید] .یریشزو

(Claltahoga) | yi Eهدنلاعش یاشمآ  
 ا تر ۱و E هغو 0

 E (هسش تاب هععخ تلاع

 2۳ و لو رټمدو "یتنلاها N ۰-تاولوا هنصق و

۵ ۱ Chat كن هرت_لکنا - ) 8 N نورا 

 «بولوا ندننسایعش یه اتم

 ؛شاغوط هدنزپش (لوتسیزب) ەد ۲

 اوخ بتکمرپ ریقف .بویالشاب هکذلغوس رعش نکیا
 هلع ترا ۲ هدلاح یعیدلوا یلعغوا كتسهح

 ی رو
 «ه رکصندکد شل هپ هاقلحآ نوک جاقرپ تیا «بولاق

 هدنشاب ۱ ۱و

 هد رو رض ۰ هدهسنا

 ی دنک«هدلاح یتیدل وا هدنشاب ۱۳۷ هدنخ اب ۱۷۷۰

 یرارزآ ه رکص ندنناف و .ردشغآ تافو كرمدیا چست ر 2

 هنلناسل شعب راق «عبط هاب اعقد هک تربش 3

 نادوسوهدنراطسوكناق رف | ( (Teh) ا
aلوگرب دوی  

 هلا ۲ 2 «بوسلوا

 دتم هدنزاهزآ قربش لوط ۰۰ ها ۰ 1

 ورو ابر < «(ےغ) ندنتبح قرش لاعش .رولوا

 (یرکاب)و ونرو هنب یند ًابونح «(حونرپ دوخاب) ۱

 | هزتماوسلیک ۰ كن ردو لد رتل

 ۱ روش 2. ەۋرو یر (یاودم)و هدنسق رش بونحا

 بيرق هشلثم یلکش « رددودحو.طاسح: هلي ركع

 .ردهرتمولنک ۲۲ هب یکاو ۳۸: :بیرقن یو بولوا

 ؛( لا رفلاررحم )لک ندنتکلء (یادو) ندنتبح قرش
 برغو (یراش) نلک ندم رک ابندنتبح بوسنح

 (وئی) هلرکید مانو (هاو) نلک ندونرو ید دامی
 بونلو راهطا قوحر هدنعا ردا ذخا ئ راپ

 ۲:۷: * ندارص یاذح ی . زود تسم یر

 ی .ردگسک و هرتم

 .روبنلو یربق (هکوک) دوخا (هقوق) نالوا
 161۵003 و ۵۲۱6 )ذب ون هل کید

 ی هداچ
 (هومادآ )عقاو هدنبونح كنوئرو .بولوا یعبات ویب

 هبلونح برع هدعبو هبیلاعش برع فلناعست هدنتکلع

 ندنیرحكرنولبک ۸۰۰ اب رفت :قرفقآ یرطوط
 هنغامربا (رخن) روکذم هدیلاعش ضرع ۸ هرکص
 .رولیکود

 مسرد كنتالو زر علا ةر وغم ۱ E احب
 «بوتلوا انف رب هدنغاغس

 4۰ كتورخ یسهبصق (قاجس راچ) نالوا یکم |
 . ردعقا و هدرنلاش هرتم واک 1

 تعحارم هنسهدام «هبنشرابج»] |

 [.4لزویب ژ
 مر ات یکست 4 تنغاصس اغ 1۳ ۱

 همحات هدنساش را كىلا ۱ قاطر =

 .ردیکم نده رق ۱۵ یتسهیخات :زدهبضقرب یارک

 | ساراچ
(Charles)(لراک) درر سارق  

 «بولوا يع كعتا ى رلكدتبا ظفلت
 ارق ییا هدهرتلکنا هلعسا ون

 ۱۰۲۵ «بولوا یلغوا تقاژ یرب یسنخرب

 هبنشراچ

 :ردنشلك لا

 ؛سولح مع (هدلا یعیدل وا هدنشار ۲ ۵ (هدنخ زا

 شعا لو هماهغنیکس) یلود روما هراذا ادتشاو

 .r ها و 0 هدر ەدە سبأ



 خر

 .ارتعا كنوتنلراپ «بولوا بولغم هدرهرام قوج

 ندفرط ونو تر هیکید یخد یتارابطخاو تاض
 یتسسهعبت «نرهدبا اغلاو عفر یتازایتما ضعب كنيلاها

 كنیراسآ بهذم ضعب « هدلاح یغیدل وا شتا ریکلد

 هرزوا قمروط یشراق یلاها « هلغعشیغلاق هنلیدعت ید

 یوعد لصف «هنیرزوا كنوو ؛رش۶ا قانتا دقع
 قح هبیلاها وتنلراپ «هدکدتیا عج یبوتناراپ ,«نوجا
 *(دروفارتسا) نالوا یلبیکو شاب كللارق نرهریو
 یند :یشراق .هنسیدنکو , ؛شعا .مکح, 4نمادعا

 بدر رکتسع فنص ر نوجا هظفاحم یراق وقح

 بصن ی؛(لومورف) هلا E ا) هنت دابق كرو ڊیا

 ؛بوشیریک, هبرح: یشراق هرلنوب لارف .یدیا شما
 وقسا هدهسیا ,شجاق 4هیجوفسا «یلغلوا بولغم

 میاست ندنفرط رلیل هيچ

 یزمق كنب رته ی درد .ندنرللاوق هسنارف .ردشعوا

 هبا ناژ یصنکیا ندنو «بودیا جوزت ی(هستیرنه)
 .یذشع ا:دلوت سلراچ یعکیا

 هد۱ ۱۳۰ «بولوا یلغوا كني ربا یسینکیا سم

 مادعا .هد۱ ۰۶٩۰ ؛قرهنلوا

 ذخا كنبرد .. ردشعا ,تافو هد۱۱۸ هو ؛شغعوط

 «هدنلاح ینیدللوا شجاق هکنلق لوا ندسنمادعاو

 هرثلکنا «كرهک ههبعوقسا تقاعتم یهعقو و

 تغ هابعدراب لازال ابحت وقساو «شعا نالعا یتغللارق
 تولغم هدهنسا شعشلاچ هکعا طبص یو زوم

 .یدشلوا روبج هکعا كرب ییهیاترب كويب «بولوا
 ورکا هایش «هل(قثوم) ارح الل 1 عب باهم

 « قرهنلو یشراق هوتنلراپ دو .ردشلوا یلارق
 «ندنخیدنل وهدنساعدا كعا تکلعا ارادا هل ددوشیآر

 قوجكب هدلوو ؛بولوا کامې هدایز هتهافسو

 قوتج كب هدنتموکح تدبم «ندنکیدتا تاقارتسا

 رج ادم تسهم روب تنالداتخاو تاطوقو

 یرویبظ كنهقرف رب هليا ینارادفرط تیرح قح
 ننعب هحایدا هدننامز .ردشلوا هدننامز كنو ید

 .یدشل زوكيهیموجع قالخا «هدهسیاشلروکتابقرت
 قاژ یعنکیا یردارب هدننافو  «ندننفیدلوا یدالوا
 :نیتشلزوا ینلح

 اش یاقییما (۷۲ 0 وه ها اش یاشیآ 1 ۰
 یلونح لبو ك هدبل

 مرا ی رل ری وق هللا.لتیشا ,«هدنن روپچ ر هنو راق

 2 هدهفاسم كلهرتم ولیک ۱۰ ندرح لحاسو هلنتس

 اچ ۱۸۳۹
 ترد ؛ ینامل لازوک «هیسلاها 6 ٩ ۰۰۰ بولوا ریش

 اوبرا ثینبا لزوک نععبا؛یسورتابنرب كویب «یسهعاق
 تابیعج ءیم ناخ, «یرابتکم قوقحو  تط «یس

 كلشبا تراّتبع ندهراشو جرو قوماپ .ییسهیلع
 1 یف تكنسااها ؛ردراو یرللو ریمد ددعتمو یتراج

 ۱ ۱ . ردزلم و یز

Oa 
 «تباولواپشرب .هدنلاعش هرتمولیک۱ كنوتسوو هدنتیر

  راعو تا .یمهناتموط «ینیلاها ۲۹ °

 ۵۷۱۱ ¢ .ردراو ۳

 ات

 مل نوینیمود)هدیلاعشی مد نرو واراچ
 هطآ (دررآ وداسن رر) هدنشلاباو هبطح (قیوسنور ۷ کیر

 ین A ۰۰ |«بولوا هبصقر يدرکم كنس

 . ردرا و یناعل لزوکو
 كاع eni لوتس ولزاچ

 وهچ (اینوحرو) كنهعغج
 دوم ر ۰ ؛بولوا هبیصق رب یرکم تلایا هدنتبر

 ۳ .ردعقاو هدنسغ لاعش هرتم ول بڪ ۰
 . ردزاو ینونشار ادو یسلاها ۰

 (مرزغاصتس" سوپ كنم الو باح ۳

 , هدنبرع .هرتمولیک ۵ كنهفروا ۳
 «ندېلجر .«قرهلوا هدنقرش هرتمولیک ۰ كکح هربب و

 ۱ :.ردهرق ور عقاو هدنرزوا كنهداج ندنک ههفروا

 (یداوارب ما درام

 ك ( روبهرامآ ) و هدنرانک ی سد
 دیدیم حر ۱ ۷۰۱۰ بولوا ربشر هدنسشراق

 . نعپ ۰ .ردشلو یاب كنانامرب ردق هنخ را ۶

 قرا قومایو ۰ زاها تب هل رل هنا رخ تاماكا

 .ردراو

TEATS ۱ ES 
; ۰ e نابعش یزانص حتا 

 ۰ o .ردهبصق كج وکرب مقاو هدنتبح فرع تن وص

 کو ا اس كنعان اچ
 |۲ (ایو لوا هتسیخان وب دن شالاعش يق

 کم ندەبزق ۱6 هیحان ر. ردیسهبصق رک یکم
 هاو رد رادلروصح و تنم هد دلوا یسضارا بول وا

 1 6 نولو هما ررب هدنرهرق هب لویو رازاب كن

 لس هدنلشه رق :خاطهرق هازلم )یک وک یر وص



 ۱۸۹۰ اچ

 لقاموج «نلناو او نیئآ هدنسهرق.رازاب «نوشروق ۱

 . :رولو یرلندعم روک یلدا هدنسهب رق

 هیسحا رب عبا هنشاطق ناقتب |

 « ردبکهند4ب رقد ۱:بولوا

 زنکد و ولزغاعتس یلزیکد كسالو نیدیآ ۱ لا

 یکم زاتمق هدنتسح یش لا ٩

 .ردراو یسلاها ردق ۶۰۰+ («باولوا .هبلصقرپ

 یساضقا لاچ ب /ردطورم "لا هسوش س ا لعل زکد

 یوک یاس" «نلزیکد "نیت "ندنتبح قیونحب برغ
 ناخورام ندنتبح یلاش برع « هل رلاضق نادلو و

 كنمالو | راکدنوادخ ېد نادنتتپلع قزلق ؛نیللغایئس

 ۱ دودحو طاح" هارخاعتس راد هرق

 ید ۶ SN یتسناها ردك “ند رق

 ا قلغاط ایس یشضارا . رژیم یت هلن

 یرب سردنم كوب .رداو ید رلیداوو هووا لزوک
 ؛بولوا تنم كی یغا راوطت ا
 اضق و .ردراو :یتالو صح لیخت ندد راسو تایوبح

 عبا هنغاصس راصحهرف "كش الو "راکد واذخ اندقم

 «تب و) و

 هدنتبح قضا لام كاف وڏا ا
 كستیالو ناور هلیخاطس کوال E حصسم

 جزا ٩۲ بولوا یداو رب نینزآ دن ف
 هاش كنيراترضح ناخ یاس ناطاس" زواب دنت ره

 هیطع تیّرفطم "یار 3 یشراق هیوفص لیغاتسا

 كن هسنافم ر هلع تاود هبلغ وب . ردشن و تربش 1

 هدسزت اهد تاق رب سارا ناش هدنس هعطق 21

 .ردشعا نیمأت لات او
 بول و ا هر يک هبناقع رک ابنع

 . یدیا هدا ی ۷۰

 هدنسهزاحم ناردلاچ

 ۰و ترا ی 9 جی و

 «بولواهدرادقم و ناه شد یرکسع كليا هاش

 و یا هدالز ان راوی TE زا .یپیای

 ندشنادقف قازراو . نوخزو ندل و هیاغع ۳

 لیم هی بجذنم :هبنرجعا ع.بولوا هدزروبف
 یرلتشهاوخ ه4براحم  (هلغو !قوچ, ید, ولنالوا

 بارحو تهذلادعم .یرکسعنارتنا هدلاج ینیدلوازآ ۱

 ید یارلتاناوبیخ و + تام *بولوا.بکرم ندررامدآ
 لنطوا؛بیصت» ةرایلفاف*(تلستملاغ ۱«ندنختدلوا مع

 تعاتب لیلس .ناطلتس دز: «نکیا :لکدلاومأم

 تانغاختس بوس هدنش الو ینویطست ۱ حک ج تن

 لا چ

 یلئاغع هدربو یلرابش یءهدنرح نف هلیسهبناذ تدالحو

 رسیم تّیَرفظم هدننهاس یو رلپوط
 ٠ كلاجر ناتو "هدنتیعم كناخا میس "ناظلس .زدشوا

 دجا هداز كات ره اشا نانتتس مداح ی رل هیحاشار

 نسح یک راک یلدا مور اقای د جلا هداژ نکقود اغا

 سیردا خروم «اشاپ یریپ رادرتفد اشا لنہز هاش
 هّرفو یلوطا[ هدنرخ فص :یدیایرا زانو یسلت

 هدنتلآ یسهدناموق هللاشاب لئیزوت انس یرلیههاپن نام
 ید یرلیهاپتس یلبا موزو «یجانح غاص:یرهلوا

 لیکشت یانح لوص ةدنتلآ یسهدناموق-كناشاب نح

 :یدیشلدنا مش هحانح. ییا و یاد ر لب نع ٠ ید رنا

 هدنرل هقرآ بودبا لیکشت ینهاکیلق كنودزا ایر چکی
 كشره هدجا هداز نکهفود "هدتنابو هاشداب "ترمتنح

 كخانح یا "یدرومنلو: رلاشاب, ینظضمو دجا .هداز

 درلهبراطب رلبزع" «قرنلوا عضو لپ وط هدننهقرا

 . هننرلربو لب وط و ا رس رب

 شتهار دخل رب یشزاق هنعشدر«بولوا لغاب هلربح ز

 یانح عاص ترک لمعاهسا هاشن : یدشلنآ کش

 له دناموق یعانح" ل وص: بوک یس دنکتاذلاب هنشاب

 ؟شهربو + هننلغوا یللحاتسوا لیسلاو ترکی اید س

 - روق ینسع موج و تکح.ندرب» لسحانح ییاو

 حانج عاص نالوا؛هدننلآ عیب شن قفل !یدمشم

 شا ریقیانج لوص كن هيناقع رکانسع بوک لاغادتا

 نیاوستقم کد شاپ نسخا یکی: رلکبا ییا,مورو
 هدنروص وب ملعح -جانح غاص: 4هدهسیا شلاق هدنجا

 نارا «للکمریو «لون هبنعشد تبول ربآ هکولپ یکیا
 «بولک هننکوا» كارب وط د هشام وجه: یرکببسع

 تاقلت+لترلک ۰ هني ر زوار یمعا شنا ندرم ككراهبراطب

 ؛راشلوا روبج هتعحر

 هک ود: ند ابو واح و رعت لیعاعسا هابشو

 نشجاق هزیزبت "هرکص ا ندقدلاق "قمر هنتللت وط ویسا
 هاش, هليا هم و هما :نوتب كنسودارا قل اي دما

 نوک اتسع يارب_ندنرا هجو زو :یرل هنیزرخب تالیعاسا
 هنیرزوا كنهیعطق تملاغوو .؛شلبوا ععع كنهیافع

 الب هلیتسودرا ناخ یاس ناطلس ؛هرئص نوک ۳

 ؛شعوفوا هبطخ هنمان «بولوا لخاد هزیزبت برح
 تم هنیریعت كناربم راسو هشرمش عماوج خاطرو
 نر نامزلا عيدن ندهروع" هلال ةدزيربت :ردلتشمل لا

 هدسود را

 هدنک وا

 دلا 3 ناشدرب «كلرهرب و



 ناچ

 ؛بولآ هدنرلر ار هدنندوعو؛شعا تیاعرو ت«رح

 «بودیک هیرلبا ندزبرمت .یدرلدشمریتک هلوبناتسا

 ؛نکیآ ندنلامآ ؛هلج كَعا طبض یتکلاع نارا نوبت

 ل رکسعو راقلزسنوغیوا شعب ندا روبظ هدنسودرا
 رکس «هلیببس كلاذکرسو قلزسدونشوخ ییدرتسوک
 لصاح تبروبح هتدوع كرهدیاهلرت یزبریت هرکسنوک
 ابداو الع ربهاشم ندزبرمت یاس ناطاس .یدبشلوا

 هلوساتسا بول | ربارب یتاوذ نوچ رب ندنارورنهو

 ظفاح دم نذوم هدیرب كرانو هک.یدبشمربتک
 نیللادعس خروم .ردهای نسح یلغواو ینابفصا

 هروع كولم كليعاعسا هاش .ردیلغوا كلوب یدشفا
 شعا طبص ندنسهلالس یلئوبق قآ هللا هزیکنچو
 هل وساتتسا د اار داوم" تیفید هحن یتیدلوا
 .یدششوا لقن

 | قلا
 قانا وا هد دن دایمف هعقو نالوا چ یتتغا ر كبلاراشم

 | هدنرلسولج كلاناخدجا ناطلسو: ؟شفلو تبلت وا
 یهاشداب هقشد ندماظع رودص تح بوت رآ ا

 یسدنک «نیگیغوه یتیحالصو ۱ هن وعد

 توعد ۷ هه وعد هنغاب وو یسااراشم هاشداب

 .یدیشلنا راستحا هبلط یترادص ماقم هدنسانا

 .بوروک ینسازرج كأ ج ندهمک یآ جافرب قجآ
 لزع ندتفلایآ یرهلب هلکلکب یاس سربق
 :ردشغلوا مادعا ۰ه رکص ندکدلدیا

 بول واهطخ رب هدنتونح كخلد وارا ا “| ا
 هیات را.غاعس هزورپ كنسالو هات چپ

 ماچ یسلاها . رو دیا لیکشت نس رع فصت تنغاعس

 -روط ¢ هل رلتواک ذ و تراسح ¢ وا هیت

 .راردروبشم هلیکللزوک كنیراهروخو هلبرلهنادنول
 .تعجانه هنر دام «  ناب »و « هزورب » ]

TS 8هدنتس لع .لغاس  
 هراس ریم زا كسالو ندا و

 اش Ny تكحوم هد رآ یرلاضق ن e هلا هغر

 هدن رلیش راق یس ونج ےق كو رب aT یللدم ؛بولوا

 كن هبصق كجوکرب نال وب هدنسلاعش لکا .ردعقاو

 (۳۱۸:۱81 0+ س وقف یعدقیسا .بولوایعسم هایسا
 ٩و قحم هنساضق هغرب ,یسهبصق یلرادناچ --.رد

 ی كنهیحانرب بک ندهبرق
ENEادافتعا روده ی رک در . 

 «بولوادونعمر هنانکن د زفهدتناد ۳

 .رونلوا دع یس م كتخعو تور

 ۱ هادا ی ۱

۱۸۹۹ 

 (شغوطظ هده ردن ول

 و جا
 ۱ وله ِ (God na ۱ هنن يک ردنا

 ۱ دنس هم دق ولم دز دیه ۰ ¢

 زوقطو ؛شمروس تموکح هدنسهطخ راہب «بولوا
 شا لیشت ټلودرب ,یکب بوډا كاله ینتشادرق

 0 .یدیا

 9 كلهزتلکنا (Chancellor) ۱ رولساخ

 ۱۶۰۳ بولوا ندننو رعربه

 هفجآ قیرط سر هاقمآ . ندیقش لاعث هد نخ رات

 هداه ءو ؛شعا بفشک یتاعللکناخ را «نکریثدلاچ

 Pn ؛هلغعاب یسک ؛بولبوط ههنوطرفر

 .ردشكوا شن یبهماننحایس

 ح E Tehéou ( و 1

HRAحنانك )  a 
 هرتمولیک 3۳۰ ك(غنیک ن) «بولوا ربشرب یرکرم
 هدب رزوآ رلودچ قوچرو عقاو هدنسیقرش بونح

 ۰ «بولوا رپشرب سدقم هدندنع رلیلننج ردسسؤم

 ا سیما ۲۰۰ ۰۰۰ .ربولع هراهناخبو رادبعم
 .ردراو یتراج كہا كاشیا

(C REE 3دا ۹ تناقبمآ  

 بوسنعهنابهر قد رط ؛بولو |نقیتس: | جوش 1

 نالوایش راق ه راساو هلل راکفا تیرح «هدلاج یعیدلوا

 هیت «یلولنف كناقما» ؛قرهلو تربش هاسدعاسم

 بوغوبط 0

 هلامفد يراتآ دشا تافو هدنوتسو هد ۲
 ۱ ,ردششوا هجرت هراناسل ر ناتو ت

 یاس A as روھ وادج ردا

 هدنرزوا یر ېز ولا رطاو هدنساضقو 1
 (۸8001«یازآ) هدعدق نامز «بولواهبصق كجوکرب

 را. .قوچرب هدنفا رطا .یدیا رپشرب روپشم هلیسا

 1 3 .رددوحوم هقع

Claucer ) | 1یامدق كنرتلکنا )  
 هد ۱۳۲۲۸ :بولوا E و

 .ردشعا تافو ۱۰

 ۰ شاد ۳ شواح

 .ردبشغوا

 هدنرود عبار
 یغاتس ساویس .ردشسک هبینادوبق دنسم هعفد ییا
 هدنخرات ۱۳ .هدلاخ ینیدلوا لوزرعم ندنکلکی
 تولوا شاپ :نادوبق هرقس ندانشاب دج شذو رد

 درک «هرکصااعا» 1و شا تعرنع هدنرک هلا اغنود

 ضرع یرلتعاطا ندنفرط اشاپ نیسحیلد یرکسعرس
 سلج ولع نوهیدروا یتسایاعر هنولس نالواشادیا



 ات چ ۱۸۹۷ ادت چ
 هلاماکصتسا هرزوا هددح لوصا هاسسسو بولوا | ۱۰۰۸و ؛شغا زارحا, یتازژوا هدرا هدغب ؛یزالوا

 دنحس باب :هف روا لبق دات ها د لابوط قد

 لع هرکص ندنآ ید «قرهتلوا بصز  یئادوبق 1

 قاعس راصحهرق كنسالو راکدن وادخ ۱ و

Eهرتم ولیک ۱ ۰ ل راصح ه رقوهدنساضقو ا  

 . رده رفرب لوس |

 ۳ ندوص هرق قرةلوا هدشرقكت ۱ ا

 تان دق + رسش (نسابسیدورف )و هدهفانسم نوک

 لزوک هدنفارطا «بولوا هرقرب هدنرزوا یرلهارخ

 .ردراو هقبتع رابآ هر

 هرقن او هدنغاعتسو تیالومر قا ۱ دابا حب
 هدنسد علاش هرتم ولیک 6 ۰ ر

 بای لا ا
 یداق دانا قبح بس ردعفاو هدنقرش 2 هدنر

 «بولواعقاو هدنس3 رش لاعش یاپنم نرنغاعس هرقنآ

 .ردعماج ییهبرق 4

 ا ی 1
 ۳ هدنغاعس و تبالو هرقنآ ۱

 یالو ینو_یطسف رک :ردیاچ ۰

 هنونح للاعب ندنغاط (قیغیا) نارا ییدودح
 هرق او قشیناضق داآقبج كرفذآ ناب ر ا ص وک

 یرظوط هبرع «هرکص ندکدتیا زور ندننای یرپش
 سه ا تک هنغام زا هرافس بود

 هع هر

 دو | 2 و هرتمولیک ۱ كلل

 لوک هه نسکچ هلو وا

 ؛بولوا هبصذا ر یا زن و
 یو ریمد ییا مورو كلاچرب نلیکود هلوک روکذمآ
 ریش امد ر هلبمیخت دو تزرع تكنطخ

 رب روتلوا ةرادآ القتسم مولا نکا یک تایا

 «رزوا قلوا "سم یرثکا بولوا ا نايتس
NS99 هزم ء دق ردراو یییلاها ردق ۷  

 اب وتح هلا 9 CIEE ع | ےس هج لاتچ د

 یاما رب ًاقرتش 3 لوا ê BS زآ ۷ ٥ج

 یرولسوهطاتج سفن .رددوذح هایتبالو هنردا ارو

 قم هدرک و. اضف ۳ ت راغ نر هتیفکج هوس هلا

 .ردبکمنده رق -۸ ۳ .بولوا عماج یتسهبحاشسوقرت
 تایوبح «بولوا رادلوصحو تنم هقندلوا یسنضارا

 كم ند هج لاتچ ۰ ردراو یالوصحم ترابع ندءهزتاسو
 دنع! هلت هیلصزپ ردسق :هزاکدهزرق:نددرخیش اا

 | هلغمو هرنغاعس اشتنمكنس الو 1 هر

 3 رب مالعاص نوجس هظفاح كنيد هاعسرد لر هل دنا ےک

 هدنقح ىسلاها رادقم كغاصنس .ردشملا

 .قدم هلوا

  EEاس رف هلرکید مانو )۳۵۸۲5۵۱۸(
  9هرتم و لیک 2 کل کت هد هبلاست

 كنهلاحرتو هدنسع بونح ٩۰ قرش هرتمولیک
 هدننامز هباقع ؟هرادا «بولوا هبصقر هدنس ونح

 یتلاح ري

 سرتسد هدیقرب

 یسهسردم او ینیرش عماج 1 0

 هنا و هلغمل وا لسم ا ےس كنسیلاھا .یدیا راو

 ترجه هن ة اقع كلاع یرنکا هرکص ند کر

 «هرزوا قلوا عماج ید یتسهیحان هکمود . رد رلشع |

 هدام وب :یدىا یک تكناضقرب تل نده رق ۱

 كني رلهبکبتت ؛بونل و ایاکتو دحاسمو عماوح قوچرب
 یشانکب یهدتنلاصتا ینهرت كناپاب نلانرود یون كا

 .زدرومم مویلا «هلغلوا هز قاقوا هک ندیسهیکت
 عسا و دشع ردق هن نسب رابا كنلاعرت ید هبصق هاچ
 های« ؛بولوا عقاو هدن رانک كنهووا رب تنم" تباغو

 قوح یرا هارو او یس راج

 لصاح نوتوتو تایوبح یلتیلک هداصق
 هڪ را هدعدق نامز بولوا یکسا كب هبصق .زولوا

 را ا هدنرزاوح .یتروددبآ لکی تموکحر
 .ردف وج 1

 هدهلاتج هدنشرات ۱۰6۱-بولوا ندهباقع یال
 هنس ردكنهداز یراقنم «هلدورو هنداعسردو شوط

 ىلع ؛هرکبص ندکدتیا لسیصح لاکا .كترهدبا ماود
 کد رک كل رهدیا بنام عطقو سرادم رود لوصالا

 هدعب و شوا یہدضاق نوایه یود را هدي رغ س

 هد ۱۰۸۱ .قرهملوا بصن هنغلبضاق سصمو كالس

 هد ۷+ ۸4و لخت هتداعسرد هلبکل رکتنعیصاق لیامور

 یسهحاوخ

 یساوه هد4سنا

 . رددح ریغآ

 هیمالسا تخعشم

 نالو لا ۱

 دنتسم «هس ر زوال نع كنهداز  یراقتم

 دع ناطاس رود .ردشهوا عیفرت 4 هیمالسا نسم

 كرهدیآ هزادا یا وتف دنسم هنس ۱۳ هدعنار ناځ

 هننوناقو لوصا كنيملك قیرطو كمهعا لوبق ساقلا
 روطو .ردشلو تربث هلکعا هغلابم هدتباعر

 یاحرتسا راکا نتعب, ییدلیا ریکلد هلمتمافت سا

 هدهسورب تدمر «قرهنلوا لزرعهد۱ ۰۷ «هنرزوا



 ار چ

 ؛نکیشلوا نداد روممام هتماوا هدنداعسررد هدعب و

 EN) Ll هدا ۱ ا هدنناب ناج دج ا ناطاس رود

 ندهیک یآ ییا « هد سیا شلوا بسن هترادص

 ییدلیا عجب .ردششوا نفدا هدهنردا .(بودیا لازا

 « یدنفالعیاوانف » «بولوا لوادنمو روبشمیواتف
 .ردقو رعم کد

(Cettigné)رب ۍرک ص كغاطهرق  

 N كنه رد وفا «توتلوا ه رف

 ةرتمولنک ۳۱ كنوراتقو هدنتسدیط لاعش هرتمولیک
 یشسلاها 3 شدم کلا .'ردعقاو هد ل ای قرش

 ؛ردراو یبارتس كچوکرب صوصخم هسارپو
 هک هردربنرب هداتیچاماد EE زا
 یرعونط ةبرع ةدعبو نیزعابونخ )۶

 كلهرتم وابک ۱۰ + و" ,لیکشت رلهلالش غاطرب «قرهقا
 قاتار ذآ هدن زق( هسی 1) «هزکص ندکدتا عطق هفاسم

 .رولوا تصیم هننزهکد

 یراصهدنغاعس هما ردكش الو كالس ۱

 پولو ا يج انرن قمم نياق ,نایعش
ENA۰ یغیلاها  

 :ردل وغشم هلکلبح ةا رکو تعارز ویحلشا ؛بولوا

 هوم و هع ولیم تابوبح «بپوبلوا تنم یسصا را

 .ردقوجیرلنامروا .رولوا لصاح یعاوا *لرلهزبسو

 ° ت

 مم #

 ,ردیبا كب یرلرتسا صوصخ ایعو یرلناویح
ste eeil0 زن زدنا و - (Ss Cecile ( ۱ 02منع هلرلنابتسر  

 Ab و بول ]وا ندبرل هم

 ڈو خاب هادن رخ اوا یدالیم نوټ یع ؟شماشاب

 ویقیسوم ,ردشفل وا لتق هدامور مر ینچوا
 .رونلوا دع یرییكب

 ( س قۇت ایو ج نامالسغ )
 هرکص ندک ارتا ؛نامالغ فتا

 یکجا هتس ۱۳۹ عاد راب ٩۲۳۲ ندنخ را ۸ <

 نده وا تلود تلودی .ردلود رب شمروس تم

 هود ارا نامالغ ندا ,لکت هدرمصم هرعص
 ه4ساغک هيلع تاودو فلخ هنسهلدلس نووالقو

 ندلودج یهدریز.هبک ارج كولم :.ردشلوا فلس

 ا تنطلس«بولوا ی هک ۷۲ ۳ «هرزوا ا

 ا د ا ی لاا هدالوا ندرد
 ءندنغيدلوا فقوتم هناختنا كلاما «بويلوا یثرا

 هلکارجا,كولم .ردشمالاق, هدهلالتس رب تموکح

۱۸۳۹۸ 

 ثولم رد الو بان هداه 0 ید |
 | هدن رلهدار ۱ ۰ ۰

 اد چی
 الت سه عطق ك روش" یعب ماش نو هقشب ندرمصه

 یار هدنلنامز ۰ رلیدبا كلام ید هزاججو
 ۳ ربا نیارض و طب یماش بودیا روټلظ

 هم رک للخ هنیرلتنطلس .ماود ؛ندنکیدسک هرصم

 ح r *لرن و هدنخم ران ٩ ۲۳ تیابم .ردشم

 ِ ناطاس زو ؟یروغ هوصناق قرشا كلم نالوا

 لا یوفص لیعامسا یهابش ناریا یشراق هلاخ یاب

 "لو لات اهم خم ناخن ریاس ناطلس «ندنکیدلیا تأ رح هقاقنا

 تتیزوغ 1 ندکدک لک نان عج كلنعاعسا هاش

 هلب رک لنک «كراتجار ناتم» خاج زا "هنشب رزوا
 هدبرح ادشا كنوو : نسا بولغمب هدماش راز

 فنا فكل لکت هنر نداما فایسلوا لوفتم

 اهزوبس تموکح :یآ تزد :رکلاپ ید (یاب ناموط)
 لؤ هلغلوا لووتقمو .بولغماهد یسیدنک «بولب

 تلود زاججو ماشو رمصم تیلو ماتخ مک ارج

 میلس EES ةد عك هربت هضبق كن ها هيلع

 تن هیمالسا | یاهطع ناالحا یارک تب رفلخم و كنا

 1 یارما هد ۸۱۵ .هننرزوا لتق كخرف

 لضفلاوما هلباب SEN 2 "هلالنب هلقاقنا
 سالحآ :IN قف د کرل "سابع

 ندتموکح یارخا یا ید ۳۹ ۵۵تا نششوا

 دوم "کالم) ندننافتع كفوقرب عقرهنلوا علخ ه 0

 3 الجور 4 نشالئجا (یرهاظلاید اوج ج

eلوا شلاق هدهشک ا رخ نامالغ هن  

 1 دهم

 ۳ رو یرلتنولخ جراتو هنکارچ هكولم
 ا غل العایشتد +۲ ۷ رر ییا ی هال لا ١

 ر گن Û ۱ , (جاح عاص كلم ندنو والقینب)

 قوقرب ایا
 بان حرف تاداععلاوبا رصانلاكلملا ۲
 *یوووب نب زرعلادیع روصخلا الملا ۳

 A | 7: ح رذ ت اداعسلا وبا اناث
 ۸۰ ون تابع لضفلاو نا هلالس)

1 
 بس "قوقر

۱ 

 Ate t س 9 یرهاظ)لا دوج هش ن والا كالا 4

 lr علت اش لدوم ندا ت اداعسلا وا رفظلا كلبا ه٥

 ۴ : رطط غ اوبا رهاظااكللا <

 ۲ هک لدحمر رططنب دم علاصلاكللا ۷
 ۱ یا رار لاا ی رسا تل ۸

 ۱896۸ اعام بدیلبشربن فلو نتاعلا وبا زیوغلاثاللا ٩
 ANT یءقچ دیعبوبا رعاظلا كلم لا ۰
 ov ییقچنب نآفع یاداعسلاوا ووصلات ۰۱
 ۱۰۱۰۲ ۱ رب لوک رضتلا وبا "فرظالا کلا ۲



 ك ج ۱۸۹۹ قد ج

 . رد: رک قاخس .بولّوا عقاو هدنلاعش ەرىن ۲۲ | ۵0 ب دحا يملا كلا ۳ ۰
 ۳ ا "5 ۸1۹ یرمانلامنقشوخ مهانلا كللا _ ٠١
 یسیدادتعا بتکمو یسهاختوط «یسناها ۱۲۰۰۰ | مپ یابلیا “رها كلا
 :ردراو | ۲ .اغبرع  رهاظ)۱1ا ۰

 ا وقا ساقفاق دال (01:02951005) کک AYY E یابد اق فرشالإ كاللا ۷
 ۱ ۹ 2 تاق نب دمع تاداعتلا وا رضاتلا كلا ۲

 ٩ :وصناق رها ظلال ٤
  ۰طال ورناج فرش الا كلما 0.

  ۱یابناغط لداعلاكللا 5
 یزوغلاهوصتاق " فرتشالاعآللا و ٦

  ۳ىا یایاموط فرشالاكللا ۲۳

REامد :هزغاز یکسا كنيلباهورا قرمش نا  

E 8هزتم ولی تانهرعاز یسا (هدنغ ل  

 هدبقرنش هرقم ولیک + 6 نو فلات یا او

 هسیصق رب هدنلاعش هرتمولیک ۸ كتطخ الو ؛ریمدو
 مارك ازاد زسا دراو یعیلاقا زدق هاب ء۰ .بولوا

 واو طقتسم كم وخ یه اش 2

 هننسهدام -« اشاب میز کلادنسبع »2 ئار جان

 (هارونال دار :كنابلاتیا (08۳۵۲0) لر شلت
 هنرتمولیک ۳۱ كب(هترزاق)و ا 3

 ۰..«بولوا هبصقررب هدنسیدق رش ,لاعش یسنلاها. ۷۰ ۰

 , !ردزاو

 ناخد وج ناطلس اغا

 زا ا فا 8
 زارحا ی دم اشا ناد وېق هدن وت نظاب ع

 تانیفلاندن رلکب صم لص نعب يبولوا ندارز ون
 كنابشاب ابن فسو ؛نکیا ې يرادهبشزرخو یسهلوک

 تغلا هلی ردنک هدنټم نع, هرم لوا یودرا

 یبوش «قزهنلوا تبلج هداعسرد 4 ۳۱ ۷ ٍهلیسعا

 یناریمریم ,4-ر هدنروغس ۱۳۲۲و ا هاقلب هاب

 .یدفعوا بضن ةنغليع هخارح نوامه یو

 «هنعلمافمکاق نواه باکر هلیس هس ر ترازو هدعب

 ؛شلدنا عیفرت .هنیدنسم قلاشاب نادوبق هدا ۲و

 شعب راسو ضراق «قرهنلوا لزع هرکص یآ شو
 میقم. هدهیطالم 1" ندقدنلوت ا ربا

 »هه ودشلیا تافو .نکی ۱

Tolıérkaskهد هببش  

 ۳ تن ۳ ۱ یتسافرچ ۸ ۷
 ۰ كنلحاس یزیکد قازآ ی هیکسا.«بولوا هبصق

 هد رزوآ یربب (نود) و هدنسدقرش لاعش رام واق

 كتسکسایسکی ج ,ردعماج ییلاها ۰۰و عقاو
۱ 
| 

 هدنزلکنا. یلاع كنس رع مسق یلابح "هلسلس ساقفاق

 دتع ردق هنیرلارجم یرلقامریا (نابوق) هلبا (درت)و
 «یجد هل ولسک ارج رل رنک اس هدرلیداوو رباب نالوا

 لوهح ,یرلبسنو لصا ېک هیسساقفاق, ماوقا راس
 اشم هلبرب جه ندهمولعم هنیملا كنيرلناسل بولوا
 یرلیدنک ردقه ره :ردشمهمهدا قفصیارفو تبع

 بولوا هدنساعدا قول یرلهیسنح تبارق هلراټږع
 یسهبروض تییاشمررب هبیبرع چلت یخد كنپرلن سل
 ناسالا ا هد و هل راهن تبارق و .TE راو

 :ردنرابع»نداعدا رب یهاو :.بویلواد ۇم . هلبدعاوق

 قداضت خد.یرلتیاشم نالوا هلرادوارآ هقالخا

 ییاو یتسفلوا هیت اینابلآ ًاعدق كناتسغاد «بولوا

 ذاضتا لبلد هنیدوحو هيس تبارقرب هدنسهرا موق
 تما ردها ید ك رانانشیلاچ هکعا

 و هعدق هتم زا راس وک : هکر دیا ر وخ ؛ققحو

 نک ان ہڈن رکنا نلابخ هلا نساقغاق یزب

 كماوقا نالوا دوخ وم مولا ‹بؤلوا موقرب درقنم

 اذهعم .ردقو یزاهیشتنح تبار قو تبسانم_هلبرب چ
 .E هدایو روا لوا ندهبخ رات_هنمازا یرایدنک

 رش كالا ابو ندنشاراقب هلو ماقا نالوا

 اكا ند ةنلاوغم ماوقا شلک ندنزاتبج لاعشو
 راحت یتفابقو اع“ لزوک كا ناکه« لا" كنيشاغفاق قرع
 هدنرانکلع یدنک تقورب ج راسکر چ .ردبیج موقرب

 یرب ندرلنامز, یکسا کوبرا لیکشتا تلود رب كوي

 روهظنامزنامزو ةراتا ود و ندا طبخ یساقفاق دالب

 هایم ات تقو زب چک ؛هدهس ر اش هلا عن راریکتابتح-ندیا
 هظفاخیوج زا ی رایناد لالقتشا امد ؛بولواعیطم

 اهد یونح هکترو ندننامز ةثكنوارتسسا اتو شا
 ششوتهدنشهزاذا تخص كننرداکب یدلنک یرب ر

 تاو وا موق زهد زر ۍل وفن-هلبتقو هک «ردلاعجانرد

 ضرعت هني راتکلع
 ندزالوابولغم ًایعطق ههیسور .ردشلازآ یرادارفا
 .هدار نموفن نوبلم رب "ابیرقنو ًانیبخن زانکرچ لوا
 هبهنافع كالام یرنک ١ یر ندشقو وا ,یدما هدنرل

 نده

 هش راچ هنشد راچ هلسناجا نادنا



 كل ر چ

 .ردشلازآ كب رنالاق هدنانسسکر چ ؛بودبا ترجمه

 ؛بویلوا یرلیزاب یرب ندیکسا راسکر چردق هنره
 هدنرادنع ؛هددیسیغ وپ یراناماظن و نیناوسق یی زای
 .ردزاو یراهنصوضخ ,تاداعا زة اظ رپ نع یہ: عدقلانم

 هرادالوصا «بولوا رجو لقتس+ نوتیسب یرایدنک
 هغنط شب لاها, «یدنا هدمدق زرطرب یراتهوکحو

 ریبعت (یشپ) دوخای (هشپ) یسیجرب «بولوا میسقنم
 یرررب ره هک. یدبا ی راکب لوس .هلا یرلکدسنیا

۱۸۷۰ 

  یرلکدتیارببعت (قروو) .یدیایبهردكف رطیمیدنل و
 هک. یدیا راو یخد,يريلكب قطب هدهببح رد یصکیا
 كانیلاها  ویابس «پونل وو هدنتمدخب لبر(هشو).ایرتبک ا

 فنص یعجوا .یدبا راو یرلذوفنو مکح هنیرزوا

 رنو «پولوا توابع ندرادازآ
 بولوا دازآ هدتعب .نکیا لوق هلبتقو یرادادحا

 هنفنص (قروو) .هلیلاصعتسا تورث یراطعب ندنرلجا
 بول وا ترابع نداوایعفچ اص یفدرد لس هک

 یتسیضارا كنیرلکب رلنو

 دوخارویرایدنک

۱ 

 یتماقتنادسنامیم سکرر هو: ؛ردا دع لوئسم یدنک 0

 ۱ یراب دن - «هدهسید رل رلشرا

 | کلم كنرضارا باععا نوتبسب :یک رلیکهددیسور
 هکر یلتفج تقو ی رلکدتلتنا بولوا هدنیکح

 | صوصخا 4:نایدنکو ؛راربلیهدیک هکلتغچ رب رکید
 یو یعشب .ردراو ید یرایروسو تاناوبح

 درام ان وب بووا تراس نیا
 ۳۳ یرلکک راو 0

 هت راجو هل وک ید دالوا ن

 | یافرتسا ندنعهد

 نلیر دشت كره ر بدنل وا

 .ریلسالل وق لک

 لصانن او ؛كنب رارادف ْرطو عابناو:تنسهایبقو موق
 «بولوا هزوک هنیرادقم كرامدآ حسم ییدلببهراقیچ
 ۱ و یشراق هرلتلود راسو هدبسور اسکین موج

 هدنسهرا لئابقو ماوقا :یدرلربلهراقیچ رکشع كنب

 كيسکا ید تاعزاتمو تارا هدنس یرلکیهردو

 ه راجو هلوک یرلرپسا یرلقدنوط كنيفرط ؛بویلوا
 یک یتیذلوا یان داخ رب ندیکتشیا قاس دغش

 یرلکدریدشتو ییارسا یراقدنوط نراس ماوقا
 یر هسح وصحم تادام ځد قعاص هلهح و و ی رلدالوا

 دز یک ناب اشیا اغ کر لپ لع عام دردن دل

 یرلضعب :بوینوا سک رچ صااخ یسهلجج كرل هبراجو
 رسا هنیلا ةارلسکر چ یرلدادحاو ابا ابو یرلیدنک

 ذخا ؛ردیوسنم هماوقا راسو ی رکو سور شءثود

 < لب وتو ا | یفرق تب نریتکن ی معاف

 ۱ یلوقو دوش *(قروو)و (هفپ)ره

۱ 

۱ 

  مدیرایدنک قلزاوتنامیم ,رلردارتدنت هلیسسروا

e 

 E نوجل> كناعزانم ضعب ندا ثدحم

 ةا كشيا رادماحجم و هک ردراو یراسلجم بختم
 ةدرلسلحم .رولوا بکرم ندیشک شب نوا نوا هروک
 هداعلاقوف هنیرارایتخا بولوا هلنسو بسن تسایر
 هبدتصدنا لهأت یرازمق" .ردراو یرلتاعرو تمرح
 لوبق یرارفابسبم ورک قیچاو تسب رس ردق

 «نبیدتنشاظو,"هلجب درازمق كا تمدخ هرلنوو

 مے وو سوانو .؛راردبا صقر ریارپ هلرلیلنا فیلد
 ا ا موها هقاعم هدنلناد مزاد
 هلا یلناقیلد نتکب .ینیرارب رب هلببج و وب. ږلرلیا بادحا
 هب راز كنب راتشوبا هدعب «بوسشبپاق ایرفکا زبق
 نشا ږزپ هچوزوا زانیداف لهاتلادعب ..رلردبا تعحارم

 ندنتایح ننام نازيم بولوا یعرم هلیسهدایز

 ها هرڙډا تیموعرلسکرچ رول و هدننب روبخ قمل ا

 . «هناتسک هایس یرلچاص .بولوا نیو "نوزواو یاب

 و تط و هنادن ول یرلتک رح .ردبراص او لارغ
 ا لعاصشو تر واسح «تولوا هنانام پف یراراوشمو

 (هدنحوتصخ هظفاح یخ رلتیئیخو سومانو ؛را ردروپشم

 یرلتداعو قالا هنا در ؛تولوا یزلتالامم هداز

 یزلظابتزا هلنیراهمدق تاداع .ردراو یرابانح ولعو
 "تاذزت هدنع# راوصزم جش هد نرف «بولوا هدابز

 نوتلسب كنهمدق تادذاع هدهنسرشعا یس هنسا رحا

 "موج فام جش هدعل . رد رلشمام هلوا قفومهنس وغل

 هثب رایدنک ؛لرهدیاعچ هنسهرادا یک کاک چ وخ

 . :هداتز ندرصع مرایو :شمریدتیا لوبق تاماظن ضعب

 شهریدریو تاغلت ,یلتیلک هرلسور «بوشلععپ هلنعثد
  «بولک بلا ,قوق, كییرکسع هیسوزو ا

 E ۳7 ننه راءارب هلب وا رنک رجنالوا شمالوا

 هکغا ترجمه ههبافع كلاع جوف جوف «بوبهبعا
 كم وتس یاک و تاج ,ءاک , .:ردشم الشاب

 E نانلو هد هاش كل تالاع ها ریس وا

  هب ةناغک كلاع :. ردهدایز افلطم ندررلن الاقهدناتسسک رج

 ا نیا یقاط رب هنر سمکر چ نلک
 ":زدراشعا لیفت راه رق هجرآ هدیرلصعب «بولوا



 دود چ 8

 ین راتیسنجو نال یدنک كرانانلوب هدلاح قینغاط ۰
 یرلتبرذ «بولیبهدبا هظفاحم .هدنراتابح یدنک قا

 راندا لیکشت رلهیرق هجریا .هدهسیا هدکعا بلا
 راسکر جخ-راردهدکع |, ةظفاح هلتماعیداتداطوا ناس

 هدنرانامز هرئاسو هبقوچلس هزولموب هیسابع تقالخ/ ند
 راتمدخ هلوس هتیمالسا و شلوا لئان هبهبلاع :تاعاقم _

 هونا كولم «یک یقیدلوا شعا"روبط رامدآ-شعا

 | هدرص+تقو یخ هسک ارج كلام هزکض ندنووالفینو
 -راشکر ج هدننامز هبناغع تلودو ؛شیماروقس تمایل
 شلوا قفوم هتتزارتا راتمد خك ۇبت كى هنود ند

 صوصخ یعو رابلاپوروآ :ردشمشیلپ راک اولای ردصت

 تاقیقت قوچ كب هدنفع یاسا سکر چ رازیلکنا
 راباتتک ماطر هدایو «بودنا ارخا تاتنعلاطمو

 طبض د یاتک تخلو یفرض كناسل سو ؛نتتهزاب

 .ردراشعا سن :هلیفو خا نالو

 هدنساقفاق دالب e e ا

 ؛بولوا هطخ رب لوي

 ناعشو , ندناریص یسیع ےسق كنا هیلدلبپ سانا

 هلرتو ناب وق الاعشاب یی دلو نایب تند لاک

 ناتیراید داؤ قامریا یکیا وب ردق ھنب رلا رج كنپ رلقاهرپا
 اب هلبحبوو . .رونلو لمایش ید قتسیونح|ممق

 « هلناتسخ رکو یل رکتم اب ون «هلیزیکد,قازآو زیکدهوق
 قرشا لاعشو قرش «هلناتسغاد ندنتبج قرش, بوتج -

 یکسم كنماوقا راتابو یا وند ند رتبج

 هلبا 4۱ ۵۶۰ ۰: رددودح هلراهووا ماطر
 مرا :قمش لوط 6۳۱ با ۳4. کو دانش کک

 تبح صوصخایلعو ندفرطره ؛بولوا دتم هدنرل "
 8 ؛ندنعیدلوا نیعم هلبماع یدودح ندهیقرش

 هدهشم هلند یش رب مالعاص هدنقح یني تچ

 .زیل هنلوا نیمتخا هدنرلهداز هرقمولیک عب رع ۷ ۶ ۰

 ؛بولوا عفتمو قلغاط كي هدننسس ون مق یاینماوا
 یعافترا هرتم ۵۲۳و لح كينکو لا كتساسقفاف

 نالوا

 هم

 عمق ب ولوا میقنم ۳ ۱

 یرعوط هن یر لاعش یرلوص چنا لاو 2

 سافقفاق ینعی كنم ییرع بونج .رولوا بصنم

 | هنیزکد قازا دوو هنغامربا نابوق .قزرهقآ

AV كا اچ 

 هایسهطخ هزابآ نانلو هدنسهلام ییونح كنسهلسلس

 هرق هیرعوط ندیرعوط ید ی رلوص كنبرلراوج
 ی رللح کا نزیسق قلغاط .رولبخحود هزیکد

 یاچ «هشیم كسکو كي «بولوا روتسم هلرلنامروا

 رتو نابوق .ردراو یرلجاخآ ربا
 تننمو زود هسیا یربلحم نالوا بیرق هنیرلیداو
 هنن هدهتسیا یرک كب تعارز ردق هنره «بولوا

 سصم «یراذرادواچ را یادغب رادقم یخ

 راشو نوتوت هریونک «نتک ماو بخ ناسو عرب
 یرلاعم لزوک .ردقوچ د یوزوا :رولوا لصاح
 روبشم هل رانو وق لوبقم كي یسغاپ .بولوا ید
 نانلو .ردزاو یتاناوبح راسو ریغیصو یکیو یرلتآ
 ریقاب ایتوط ؛بولوا ریمد یمیم كا كرلندعم

 یرلشاط جرکو نمرکد ؛روموک باش «نوشروق
 قوجكییرلناوبح وا هدرلغاط .زونلو ید هراسو

 ندنرلتیلوغشم هعلشاب كنيلاها «بولوا عونتمو
 E بول وا یرک كن عیانص .ردقلبح وا هدیرب

 هجا عونرب صوصخ هنیراجایتحا یدنک یراتیداق
 ءدلحاوس .راردیا لاعا تاجوسنم ضعب راسو قایش
 جاق رب یک موععو قورمطو ناطو (هان [) :ناسنلو

 ًاربخا هدنرلرانک كرو نابوق درلسور هللا هلکسا

 یک (قسروفبای)و (رادونیرتقی) یررلکدتیا سپسأت
 1 كناتسسکر چ هقشب ندهبصق كجوک چاقو

 بل و قادو شرد

 .زاردیاتماقا هدرایوک راسک رچ ؛بویلوا .یراهبصقو
 هل رلبسک رج یرزب ندهمدق هم زا, ناتسسکر ج

 -ارغح یکما لا یک نیلپو نوبارتسا بولوا نوکسم
 هزعسا «سکرج» یوق نانلو نک اس هدهطخ و نويق

 یرب ندیکسا رلنوب . رلرویدیا دای هلرلمسا بیرق كب
 وز کا یریکنابح ناریا .بواشاب رخو لقتسم
 هکر دلاتحاو رویمهنلی یرگدلدا مار ید ندنفرط

 هکلم نالوا یورم ییدتیا لتقو بولغم یورسخک
 هدهم دق هنمزا .یدیا یسب راق ست رج و ید( سی روم)

 شلوب تربش هلا (نزهمه ) دوخاب (نوزامآ)
 ید لم وق نالوا روپشم هلکل رواکنح یرلشداقو ۱ ۳

 هدب .ردنونظم یسوا.. ترابع ندسنم وق ,سکرچ

 هدادرپم نروس مکح هدنراتبج نوزب رط ندنایناکش

 تح درلبلامور هنیرزوا یبیولغم كنوب «بولوا عبات

 رب یروصو»یع تییعاتب :هذساشمرک هنیبات
 هجا و لقتسم ید هرکص ندنوا .ردشغ وب هدنروص



 4 ر چ

 .وشموق «یرلقدلوا شماشاب هدنرللاع یدنک قرهلوا

 یفلنایتسرخ «یک رلینمراو رلیحروک نالوا یر
 كسکو عی هلرللاق هدنرلنند کسا .بوبعا لوبق

 هنیرلپش هداع قراخ هلبوب راس كتعیبطو هراحاخآ
 ك (هضر) نام ترضح.ردتشم ید هل رلئاش هدندابع

 هیسابعو هوما تفالخ ؛قرهبالشاب ندنتفالخ نامز

 هیمالسا تاحوتف نالو عوقو هدرلفرطوا هدنرلنامز
 هعفادمو تناتم كنب راغاط «ناتسسکر جیند هدنسهرآ

 .یدشلم هدا هظفاع یلالقتسا « هلیتعنام یس هیعیبط

 نروس تموکح هدناربا لوا لا هدمالسا رود

 نوتسب كنلروع هدعبو طبض یکلع و رلیقوچس
 لاخدا ةمالتسا نیید الماک یتسیلاتها ؛بودیا مار
 ی رللالقتساراسکر ج هرکص ندننافو هلو .ردرلشلیا

 نيم اندننازواج هنرلسور ًارخّوم «بودیا دادرتسا
 هد رشلوا عبات هن راناخ م رف نوعا قلوا

 ندبغوط «بویمهکچ ید یلاظم یرلکدتیا ثثراراتات
 - راشمریکهنتیعبات ریز كن هیناقع هيلع تلود هیرغوط

 ندناسسکر چ ییهیلع تلود یسهدهاعم هحرانبق .ید

 هد ۱۷۸۳ رلسور ؛بودا روبح هکعا دب فک

 هنن رزوا ناتسسکر چ «هلک2ا طبض یتسیدراو نابوق

 ندرلسک رج «هد هس راش شغل هتعبار یاعدا ځد

 تموکحهنوک ر هداروا ؛بویم ها کر و عون رب ک

 یوق روسحو رلسور هدعب .یدرارویمهدبا ارحا

 سصع عراب «قرهنلو هدششت كتا مار نوتبسب

 راسکرچ .ردرلشعا هراحم هنارصم هلبرلیدنک ییایپ
 تان هلتریغ رب هداع قراخ هده راع كلهنس یللا ون

 «هرکص ندقدلوا ناشد رپو وح یرلبلک ےسق «بودا

 «هسیا ندکمروک یتحوم كنسهردناب سور هدنرلنطو
 یرثطو یرطدتا ةعفادم هلتراسحو تاب ردقوا

 ا سا اک ی و یک اب
 3 ھه هبه اغع كلاع جوف ۳ 199

 هدکعا ماود ردق هنوک و ترحاپم و .ردرشعا

 .ردشلاق راشک رج زا لب هدناتسسکرج «بولوا

 یرلناسل «بولوا ےسقنم هرهلیبق قوچ رب رلسکرچ
 كموق رب یسهلج «هدهسیا یلقرف قوج زا ید
 ست رخ ید راجخ و راهزابآ .ندنرابغ ندور

 .ردندننابعش یعوق
 ندهطیرخ هلس نما تان اه تم ر راسور

 تغامربا یف یهدنسهضوح نابوق ؛بوریدلاق

۱۸۷۳ 

 قفوم هبهداعا هتبالو ییاشاب دم قداس لاو .بولک |

 كل ر چ

 كرو ۰( نابوق ) ربارب هلرلهووا عساو یهدنلاعش
  نهروکذم هضوح یس یهدنسهنصوخ یغامریا

 . هلبراما (كرت) ردق هروخرحم ربارب هلبرافرط راس
 . هزابآ کهدنلحاس هایسرح «یک یرلکدتیا دع تلایا ررب

 تلا رب «هجیریآ هلبمان « لایا هايس رحم » یتسهطخ
 دعا داتا

 نالوا شلاق re كب دم یکرچ

 . نددسک ارج یایا
 هده رهاق هدر ود ثلات ناخ دجا ناطلس «بولوا

 «قرهلآ هنبلا یروما "رادا «هدناح ینیدلوا دلبلازجش

 ۱ ۰۵۱۱۳۹ .؛ندنفیدلوا شماقارب ذوفن هدندب هثرلیلاو
 | كناشابدحم یلههرصیق قباس ردص نانلو یسلاورصم

 . یامرف یصن هکلبلاو كلکب ىلع یلهروم هلیلزع

 ۱ ییادعا ید كنهچر بحاص یثاب شواچ نروتوک

 د سکر چ دیدح لاو ؛هددسیا شمروتوک یامرف
 . یشاب شواچ «ندنکیدتیا هرواشمو هرباخم ًایفخ هلکب
 ۱ بحاص © درده ر هلیساصخ كب دمع سکر چ

 بلاغو ؛شعا ابراحم یشراق هکبیلع نشلرب هلا هجرت

 . ندارواو هبرغ سابارط كب دع سکرچ هوا
 . كنيروطاربعاایرتسوآ .هدهسیا شاق ۵ هنایوو هتسیرت

  ؛شلواروبج هتدوع هبرغسلبارط ؛هنیرزوا یرابحا
 . كره یلیرلیا ردق هیزاغنب قلهرا رب ندارواو

 . -راقیچ قلقیشبراقرب هدرصم هلیسهطساو یناریکفرط
 ا شلآ یتکوا كغلانف اشاپ دم هیلاراشم «هدهسیاشم
 .یدبا

 ۱ اشا دن نکو چ

 | ماش «هرکص ندقدلوا یهاشداپ رادحسو ؛شعلوا
 . رومآم هنونایه ناود هدعبو ؛ششوا نیبعت هنکنیلاو

 | هنیرزواكناماپ ىلع شکتاک هدنشبرات۱ ۰۲۳ «بولوا
 . یاول عفر هدیلوطانآ هدانئاوا .یدیشلوا مظعاردص

 ۱ یشراق هناشاپ د هزابآ هچ رتلافلاس ندا نایصع

 . یسیدنک هدنرق هن رمصیق هل رهدیا قوس نکتشع

 . داقوت هزکص ندکدتبا ناشور یرکعشسعو بولغم

 لوغشمهلکرادن یاس نارا رفس كرهلک هتسانشم

 شا تاقو هداروا هدنرخالاعیر ۷ «نکیا

 زیپ ناطلس «قرهنلوا لقن هتداعسسرد یسهزانحو

 یرادص دنسم هدیرود



۳9 ۱ 3 
 لقاعو رک .ردشملوا نفد هدنسهریطخ ینیرش عماج

 یدبا ریزورب لاصخلا حودعو .
 اه ی نک اناس الو ا 1

 هرتمولیک۱ ۰۰ كنينومطسق یدنخ ] هل چ
 برع هرتمولیک ۰۵ كنبرغنکو هدنسسع بونح

 كيوص ولوا «بولوا هبصقرب یرکم اضق هدنسلاعش
 لزوک سوم هدربرب زود .ردعقاو هدنلاش كیراچرب

 دارم ناطلس یرب «یسیلاها ٩۰۰۰ بولوا هبصقرب
 ۸ هرزوا قلوا یسهدرک انب كنيرلترضح عبار ناخ

 جاق رب ‹ یسهیکن ۳ ید صنم ۱ «ینیرش عماج
 «یتکم ناببص ۷و هدشر ۱ ؛یسهسردم ۱ «یسهوت

 درب روکذم «یاج ۳ یاکد ۱۹۷ اخ ٥
 یتمرکد ۷و یسیریوک باشخا ییاو شاطرب هدنرزوا
 .رولوروق رازا هرکرب هدهتفه هدهبصق و .ردزاو

 لتبخ «نوچلیدک ندنجما كنهبضق یسداج دادغب

 یساوه هدهسیا قوچكی یرلوص راق آ.ردراو قرات

 .ردقو یسهحتابو غاب :ندنفیدلوا قوئوض هحمدایز
 جوا ندیا بیکرت یتغامتس یرغنکی ساق شکر چ تح
 “الاش «یرغنک سفن اق ره تولوا یر كناتفق

 عبان هنغانس یلو اب رغ جارآ عبا هنغاعنس یلوهطسق

 ناب عبا هنغاجتسو تیالو هرقنا د ًابونح" هدرک
 هوا «ناریو هحهرق.ردطاحو دودخم هل رلاثتق دابآ

 عماج ییهرق ۲۸۸ ریارب هره بخان ردشبابو قح
 اضق ؟یلاها . رریفمم هناوود ۷ ید ران و «تولوا

 .ردلسم یسهلج «بولوا زواجه یترادقم ۲ ۰
rtهدنتبحبفونح ؛بولوا قلغاط ی رظعا  

 دتع یرثلکنا كنیرلغاط زاقلا هدنتبح لاعشو قیشیا

 ولوا بولوا هووازپ تبتمو غساو دن دز .رولوا
 «بونوا تیم یغاریوط" .روشتوآ اورا را ۶

 یتالوصح یلیخ ترابع ندهراسو هعونتم تابوبح

 كيتفت یببخ «بولوا ید یر بک كبتش .ردراو
 اسم قلتعاسرب ندنسهبصق شکرچ .روللوا جارخا
 ردنزاچ عقاو هدنلخاد یسهیحان نارو هحهرقو هدف

 عفا یواح ی راندعم نوشروقو دروکوک هدنهرق "
 ".ردراو هعلیارت

 یقیطصم رح كنغاصس و تنالوهن زدا ی ۰

 (ل رہ

 هدنرزوایطخ لو ریمد قرهلوا هدن ونح هرتم ولیک ۵

 یمهیحان ؛بولوا هبصق كجوکرب یدوکم هیجان عقاو

 : ردبکم نده رق ۷.۹

۱۸۷۳ 

 كناش  ینطصم سسح و هدنشاصت اغا

 نادر ج

 هد 11 5
 هیسور ) N ی ا ۱ سرخ

eموفر ندشماوقا ا ونق نانو "  

 یرقدلواترابع ندسوفن ۲۰۰۰۰ ابرقت بولوا

 عروس رواو كسیربیس نارق مرب هقناو «هدلاح
 هافعاصلاببو رر دشات یرآ هحلشاب و نک اس هدن رلتلایا

 .ردرلمدآ فیعضو یللیو هصیق

 یلدعب» ییغرا كنسالو رکب راید ك. ۹

 - ولیک ۵ ۰ هل رکیراید و رنغاصس م تو

 هرتم ولیک ۲ ۵ كنينغراو هدنسنلاعش بع هرتم

 «بولوا هبصق رب یدرک مع اق هد وزع بونح

 7 روپشم «یسههعلترب یدیا « یسالاها ردق ۱

 .ردراو یرلهحمابو غابو یسیرپوکرب ریکراک یسهحایا |
 «هلغعالپ وطقلخ یوچرب ههجلنا روکذم هدنعوم زا
 هقرا كنهبصق .ردبا ترا یلیخ هلتبسانمو لاها

 لیکشت رېن (نانس) بوشلرب راوص ناقآ هدنرافرط
 كناضق بوق یررعوسط هرع هدرپ ون هک« رلردا

 عرونل وا تصنم هنارف ءاعسالا دعب یتسضارا

 ۱۱۹ ربارب هلیسهیحان ( شکنوچ ) یساضق كيمرچ
 «هرزوا قلوا سم یسلک مسق :بولوا بک م نده رق

 یتغرا سش "الا

 هل رلاضق ی کب راید سن اق رش كرویس ًابونح ا دیم

 5آ یسضارا و هلمغاص» هبطالم یخد ابرغ

  وصح .ردتنم هق > دلوا یار ب وط «بولوا یلهضراع

 ترابع ندنعایا كرلهویم هللا هعونتم تابوبح ینال

 .ردراویسلاصضا ردق r ک

 .ردروبشم یوزوا هله بولوا

 -هریاوح هبش عرق ( Toelernaia ) ۱ ی

 هدنتبح بونج هک «رد رینرب هدنس ا ۱

 اسب ری, ناب رتی چوت هب یخ, اه,
 هدنسهب راح عرق .رولیک ود هزیکدهرق هدنب رق لو وتس

 سور هدنرانک كربنو یرکسع هیندراسو نسنارف
 .ردرلشعا:رف تسیلاخرب لوس یش راو هنب رکشع

Eهرق » ینعی ( ۲  

O۔ونح ےہق كنهیسور « قارپوط  

 تیاعو عساو كب عماج یتلایاردق یکیا نواو عقاو هدنسم
 لیاسد هدگم رب دشدتب یادهب و شو رب تدنم

 هما

 یادغب ولیک نویلم ٩۰۰ یونس ندسذح فورعم
 : ردبا جارحا

 حح
۹ 

 ییادغب كب هحوه هدنرا .بولوا یرب یجرب

۱۹۸ 



 ی رز

 كغاطهرق (1۵۱6۲۱0۵0۲۸) 3
 «غاطهرق» | . ردیعتا هح والسا ۱ در یک یوا ںچ

Eg Cak 

CzernûY ۱۵۲ ) ۰كنایرتسوآ )  

 هطخ هدنسن هطخ E عددرچ

 تنی رن (توز)ا ؛بولوا زبشرب یزکرع كنهروکذم

 عفاو هدنفرش هرتمواک ۷۶۰ كنهنایوو هدننبع لحاس
 و زوا دایر تس وا :ردعماح ناهآ ۳۳۰۶ «او

 هدیاقعو هشنتنلف «بولوا یرفم كنش رطب رلسق ود

 یالومقلعتم هنارهوج و قلیحوبقو ينك ص وصح

 .ردراو

a,كن همتسو زر ( 02۵۲۱90۲  

 نیاز[ انه هنن لب سس

 هدن رزوا یربن (انسد) بول وا بش رب "یرکرح» كتلاب
 هدنسفرشبولح هآتموایک ۳ ۷۲ كن بش تاستپم)و

 تموگحرب هلینقو «ردع اج یییلاها ۲۰۰۰۰ و عئاو
 هدنتتنسدالیم را ۱۳۳۹ (تودنا لیکعت هلقتنم

 هیدیسور هد ۱۵۰۹و بیرخت ندینفرط رلاوغم
 ؛فایهوم یلایا قوغترخ

 كینْیمو یک ؛هوانلو «قلسروف لڑا (تسزل وفسا
 ۷ *۰یطعو ۲۹۰۰ یلوط بول وا طاح لب رلعلاا

 یسیلاتها ۰۱۰۷۰۰۰۰ ۰ هدلاح یعیدلواد هرتماولنک

 یادتسهب یلتیلک بول

 و رل داوا قاتا

 وا تبنم كم. یسیضارا " :ردراو

 .زبراقیچ
ervaro)ثوتتح تكاسلاتا )¢  

 هناناتساق هو رخ نا هد

 كلهرتمولیک ٩۰۰ فلناعبت هدنن رق (هنویلتناوم) هدنتلاا
 ر واک ود هنبارف روک (ایودرفنام) هارکص ندای رخ

(Cervit) |)ااا هلشنهللس تل آ  

 اا ملو ) تللو ات او نرورچ
 كي عات را هرتم 8۵۰6 تولوا غاطرب هدنشهرآ

 وراورح

 .ردراو یرلهرد زوو یرهورذ یرویس
 «بولوا ندنرتازرح ناتو( ۲ 80)

 هدنبونخ كنسه رر ج ,هبش هروه
 ضرعو۲ ۸ یلوط .ردعبات هنتلابا (هدیلوغرا)و عقاو

 :ردراو یسلامها ۳/۳۰۰

 وه

Nyبو وا هرتم ولیک  

 ی ۰ رکا
 تیم وع یسلاها تولوا تنتم زا و قلشاط" یتا را

 "را راشاب هیس یک دیار و « زدریفق هرزوا

 . ردیس هنص3 یلانسیاق :نالوا

(AVE 

 7 «قرنلوا هری (ة5ازام) لوا اهو 1

 : ردراو ر لوبق یغیدلوا طاع

 ۱ اوو زر
 2 ,Ey یت هن قیتع ران قوچ رب .رد(هرتیک ) یعدق

 : لکو هتندابع تكهرهز" نانلوا معز یسهبلاقشع
 نرف خشب ؛نوا :زدراو یرلدهارخب هلدبعم ور

 1 کالا هر اچ 6 ویک تس هک راز لکیدنو هدیدالیم

 هتلد وپ هدنراقتسا كناویو ؛ش هوا: قالغا هت هیاقع
 یا سادا لر

el (06 7 e 

 ۳۸ت هنحوفو مو ۳

 پخوا هنصقرب" هدف یه باونح اهرم وامکخ

 شر نشب ۳# ,رد.راو یسلاها ۰ م

 تەخ هنیهدام ريق ]ا (César) دار

 ۳3 شید هلی ۾ 0 : هل روس ه

Cesartliریهاب ) 1 ورازح اشم كالا  
 NN < پولوا ندنبساپدا

 .ردشعا تافو هد ۱۸۰۸ و «ش# و-ط هدهووداپ

 ۱ ي .ینارپعو یلات وب 9# هدننوبنفلا راد هووداپ

 ۱ 9۳ ها هربتعم بتک قوچ ريو شو
 بتن هرزوا ا را یرابآ تایلک ,.ردشخارب
 ردو

(Cûsarée, Caesarea)ار  
 ۳ ےساوب هلت o هدننامز

 -رویشملا هلران و .یدیشلرز هرادبصقو ربش قوج

 نر :ردرلن وشیرل
 هک (6+ جنده ) هتسوغوآ هب رارچ 9

 لب (دتسوعارس) مویلا ؛بولوا :عفاو هدایاپسا

 «ةسوغارس] .ردقورعم هليا (هطسقرس) هدندنع

 به ات 1 لرو "تعحام هت رلهداف « و )و

SL ۱ 

  ۱رار )

 هب رازچ

(C. EûSêbia Jagدیک وا قد رفت هلیعسا  

 را e قورعم هما كن رصف

۱۲۱ OBESE 
 دنس هم ق 4 هطخ یک كنيلوطانآ تر

 بوشوا هرارچ ):  Eقور جد
 .ردبارخ موسیلا  rسەدام 4 6 «بزازآ ۱

 او (
 .یدنا

 بک 1۷ / .هلاروب 7

 را هو یعدسوا و

 | (لرمت)و عبا هننلاآ ریارح مولا ی
 نهج زا كنا (را رح ) .ردفو رغم ها

 عا هر 6



 تب 3

 -نیب .بولوا (هرارچ).یهدنلجاس نیطیسلف ۵
 . ردفو رعم هلبیسا (۵ اد

 )0 )یی هی وچ عن و دنیطسلف هی و

 راس اش ا
 اک ریچا هم كنامناتبا 2ا1 )

 هد۱.۵,۱ .٩۹ «بولوا ندنشابطاو ۱ ا

 تاقو هدامور هد ۳و6 8 هد (ویچرآ )

 لر هدیآ غبت E دش ور ناديا وطسرا ارد ج

 فشک یخیدلو ایش د ,یناککر ار كن انا هدهبغیبط راز
 نوي هیت یکلبمو راکفا دش ر ناو ؛شعا

 با لنا ناسلنا  (ندنف طا نون ياز نا

 را قلم دنیای خرانو بط .یدشلوا
1 

 دراو یتهربتقخ

FTV fle 1 دف 

AEE 5 ی E 

E ۳1 ؛توشلوا E 1 ی و ) 

 نکا .ردتشعا تافو ۲ شوش هیتر

 كنبراروطاربغا امور تولوا زاده ندهوتخ
 یتسیط روت دن ۲ 5 تاطامش .ندشُوت ۳ هد ا مخ

 .روتوا ارحا
  | E ۱ EEنالوا یا هم تیک
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 تعاتش>-۳ کان ههصخ هدو

 تعاب ب ۷۲
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 ۱ ف چ

 رغشاکوناشخد وب و ربلاءاروام هلینامرف كن !اقاتکوا
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 تافو هد 1۳۸ لوا یا ۷ ندن ردارب .هرکص ندکدتیا

 قوچ لب هدنفح هجرت بحاص نآاق اتکوا

 یسالعادح كل روس ۰ یدردا تیاعرو تمرح

 یدما ندنسایما كناخ یاتغچ (نایون راچارق )نالوا
 نلینلیوس هد رللع ییدروس تموکح كناخ یانغج بس

 هلکغ د (یاتغج ناسل)یرب ندنقووا یناسل (روغیوا)
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 ندیلصا لع ا ا نان وس مز قحا

 قوح ر «توشدکد ىظغتو هويشو «شعشود رود

 دن نالوا هسکرت صلاخ لا لوبق جد هببنحا تالک
 هدن وک یک وکو «ندتفیدلوا ش ادا لاھاو ا تاک

 رب هقشب نوتبسب یناسل:یاتغچ هرس مزب " ةلهو
 هل رک و هدنظافلا رک «هد4-سنا رون روک یک ناسل

 .ردیرح كب قرف یهدنسهوصو هبفرص دعاوق
 مدقن هنسهجکرت برغ یخد هدنابیدا یناسل یاتغچ

 یاونریش ىلع نمرلیعاش ییا لاو یکسا زا مزب بودیا
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 ىلغوا كقوچلس نا لئاکیمو یردارب كکب لرغط

 بصن کال ناسارخ ندنف رط یردارب «بولوا

 ندنردارب هرکص ندتموکحیارحا هم ۲ و وا

 .ردشعا تاف و هدنخ رات O قرهلوا لوا ك ییا

 لرفط یه نالسزآ بلآ روم لغو تو
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 .ردشلوا

 رهاشم (یڑزا ولاد ترا دوجح) معج

 دروم ناب ولوا ندده بایرا :

 اراخم .ردراو فار روپشم هلناونع « صحا »

 هدمزراوحو «شغوط هدنسه رق FE ندنتاقحم
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 (یس هبهاتوک كنتالو هد | رل هتفچ
 3 ۷ E ربش کسا عبا هنغ

  .ودح یالو هرقنآ قرلوا هدنقرش یایننم وو
 3 :ردکلنفچ رب عساوو میسح داع هیرېم ه

 طوررم هبي رکسع هو اد یر ندهنوا كانفج و

 1 كمر بد شوت ٹاناویح ههناهاش رکاسع «بولوا

 وسط هیات ردوا داسا ارا نوجا

 «ییهرق ۷۱ «بولوا تعاس ۱ یضعو ۸
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 ِِ هرابلیوک .رونلو د رکسع رفن ۷۰۰ .ردعماج
 ۱ )قو نا ۱۲۱۰۰ هدنجما هقشب ندنران لوا ا

 یکو نوبت ۱۲ ۰۰۰و هدنامو ریغبص ۰
 ۳۳ یی تاج .ردراو

 ۱ 3 . ردزواعم
 ۱ ا عاج ا! كبنشالو E لاتح

 ؛بولوا هیحان كچ وکر هدنساصق

i 2ردبکیم . 
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 ۱. ومساد وچ
 . (وبرچآ ) ثحاب ندهفلتخ مولع ؛بولوا ندنسابداو
 و هلسی ردن هده ول وب .ردزاو ینهموطظنم رب هلناونع

 | «قرەتلواتم انا, هلعلوا شفق وط هند «نکیا لوغشم

 3 ایج ندنفرط یویسیزیگنا هنسنارولف هد ۷
 E .زدشغلوا قارحا
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 كنهوووآ ید یربش هنطآ .بوقآ ًایزاوتم ندنجا

 تكنهوووا و .ردهدنرانک یسهبصق سوس رط و هدنجنا

 ید ندنعمآ یدهسیا تبنم هدهحرد تیاپن غارب وط

 «هاغمالآ اوه بول واطاح هل راغاط «هرزواینیدلشالک [

 كغامریا ییا روکذمو «ندنفیدلوا قاعص كب نزاب
 اوه «بودا لصح رلقلفاطب ضعب ندنبسءثاط
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 «بونلشیا یرب زا كب ةبلع و ؛ رویمهنایط هاوه
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 هب یرغ لاش /هصلوا لساو ةشدودح یعاعس
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 تیک ییغاعس هطحاتح یساتطق =d و ۳

 .E كجوکو ويب «بولوآ یرب كناضف ۲ ندا

 | ندەترق ۱ 4 هکر دی راواولحو یوک یرقم لا

 .ردنوک یرقم" یرکیم هدلاح ییدلوا بک

 ب ل ج
 «بولوا دتع ردق هنن رق یروت لوماتسا یدودح

 .ردقوچ یراناتسو و هحتابو غایو تبنم یغاریوط

 ۱۰ هونج ندلامش لوک هیکچ وی س
 شدنک هرتمولیک جوا ییاو نوزوا ردق هرتمولبک
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 لوک ناو
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 بآ ل چ
 یشردام دتنخ رداع وا تنالشاب دجا لیوکناتتسا

 هدشسا یص یردب .زدراو دايس ندنفرط اشاپ ايق

 دیبش هدرا ییدنیا هلتمتخحث رب ندحورخ بابرا
 یروکذم يش هدعبو شالاق ےتب یسیدنک «بولوا

 .یدنشنلوا نست هنغاعس طایمد ةافاکم هلکعا لتق

 ناطاس

 هن ؛قرهباوا بصن هنکلیلاو سنو هلیسهبر

 ترازو هدنخ را ۱۰۲۰۱ هدنرود ناخ دجا

 ۵۰ و ؛شلوا اشاپ نادوبق؛ هلیلح هنداعسرد هنسوا

 سیربق هدعبو هروم «قرهشوا لزع هرکص نوک
 كناخ ینطصم.ناطاس .یدیشفلوا بصن هتبرلکابلاو

 بولوااشات نادوتق انا هد ۱۱۰,۲۷ هدنراتنطان نامز
 یا نام ,نافع ناظم س: ندا سّولح هدهروکذم هنس

 هرادا یماقم وب هنس ییا «هلغغلوا اقا ید ندنف ر ط

 :شعا
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 هدنرغس عقاو هزیکدقآ هللا اغ ود هد ۱۰۲۸ و

 هدنس هقرا كنم زب ره بوت و ط

 هد یهاشداب روح ؛هرزوا قلوا لوح نونل | هسک رب

 ناتخاو تافتنلا ربظتم «هلکعا مدقن بسا ۰

 هدیرود دښه ناخ "ناغک ناطاس هن .یدیش هلوا

 یاقم ول بوک هنرادص دسم هدنمرخ ۷۹

 هدایز هدلاوما لیصح هد هسا شا مرادا نسح ید

 . رد وک کن بگه و زدجغ ند کید رتا یک ایش

 ترضح :هرکبص ندقدلاق_ هدنرادص ماقما ءام ۱

 هدانا ینیدلوا.تینع یم هرس نیتوخ هاهدا
 ندنتلع هناثم ,یعیدلوا البتم ندیکسا مدن راب ۱.۰ ۰

 د هریطخ یسه رت یدنفا ې هدشاطکشر بودبا تافو

 ینیرشعماج هد وک کیو هد *رفاس .ردششوا ضد ۵ لس

 .ردراو يناربخ, ضعب راسو

 نجوم مات | اشاب ینطصم
 دم هدنرود عبار یلچ

 EEA را وا نره
 وبق شاب ندنلاجر یسمز نایشائکب كنغاجوا
 اردک
 یبانروط هدعبو, ؛شعا قاحتلا ههروک دم زر

 بصت شات هنزدآ رحم ؛بولوا ىغا نایکیسو
 ا وص امقشا لنت و طب رو طثض هداروا .یدیششوا

 نوجا صوصخرب ؛هنیرزوا تربغ ییدرتسوک هدنرلص
 ها رازاغو یفراق هرازملکتنا «قرهثلوا بلح هتواعسزد
 یسهنر ثرازو هنیسدنک و ؛شلوا 1و وام هن هظفاح

 زوهظ هك تلود لاحر هد ص وا . یدیا شارو
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 ۲ اتش ندنف رط اشاب قطصم زادلغو مظعا راد

 لک ننقل ید زاناو «ندننشدل وا ی ¥

 4شب و ؛هنسد دننک تراذنص رهم د١ ۲۲۷۲ ها ذاق تعا

 ا ااو ا هش تعلق هد زاد دنس یآ و
 ۱ کوک ی دلو یاراذتفا هو نوه راداز ییلها
 ۳ قافتا ایفاخ لا تاپ ینتسم رادع ندف رط كر

 3 یا الار ا( س ید ندفرطا ر اهدلاح  یکیدتنا

 رادلعاتن E هلا زانبخا هناخ ینطصم ناطاس

 خدا یادم نهم را هلو ناتسا ا یطصم
 هدارو ۰ زمرد وک هناقات دواد هلرافخ لاک نو1
 ل 213 ولفح عا نام درب (ناطلس بیا نفع سوت

 تل ووا قرع هناا“ لعام ركض ندنشولح
 - عاقل هدد هزار کشع 2 اعآ ناولب "ید هداروا

 ۱ دە شود هننلاتكنعشد كنهعلق كرهدبا داسف

 ۱ کوا ین «رقاس «قردنل وا عفر یترازو «ندنغیدل وا

 ؟قیفعا تافوآ ةدزاصح هطزوک هرکس هنسرو
 4 ۳ هنسهدام « لک |( 00۱6۰ ) ۱

 ۱ ۰[ روي تعج ۱
  (CueTTenla m) ۱ ۳-۳کی 2

fی ی ااا رتسح  

 5£ تولو وا رش رب هدنسدةرمش لاعش هرتمولیک

 یراوصا نها «ینور اتو اکر وہ «یسلاها

 ۱ ر ۱۸۰۱ .ردرآو یراههلپاو روبشمو
 1 یا ٍهیصق كچوک رب عماج ییاها ۰

 رز
4 
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 ۱ e مش لوآ نبهریخآ راح ۹ دلج

۱ 

 ا E ا هد۱ ۲۹ 6

 ۴ ناو ز ور «مورترآ سن ابوتج «ص راف ارش

 ` كيىسۋر ید e : هب راقیجمس نایسرزال میان كن الو

 E ادب تب ا اا اعزام .یدا دو ډګر هل دوالح

 . 20٩ ۵.یفاجس :ردلچ, .یدبا یسهبلصق (یلوا) :عقاو
 . |ناویساسصا ۱۶ ۵,۰۰ .بولوا یوا ییهرق

 ۲ Un 3  ناتبتسزخ یړدق ۰۰*٩ نکلای كرلنوب هک یدیا

 | لاي هلدییشر ۱ «هسردم ۱ «دحاسمو عماوج

 3 ۱ ۰ ا نایتنارش ۵ ۱۳۰ 4با ۷

 3 مجاور تتم 2اد ةا 9 هژزوا تم وع



 ید 03
 صا

 هدقاعتس وب ,یعبانم كنغامربا(روک) , ردراو, ید یررل
 یس رع ممق یک یعیدلوا ٠

 و یراد ؛رادواچ (هبرآ ءیارغ _ «بولوا ترنم

 و .روییفآ ياچ جاق رب ید هرزوا كلو دنیاو 7

 معقنم ,هبهلامو هنعوح ییا یسینمارا اول, هلهجو 1
 یمیقرمش ےسق نالوا عباب هنس هنعوح نیک ااا 3
 نالوا عيا هنس هنص وح وص قروچو ؛ رخ ر ا

 یغاریوط .ردعقاو هدنیبهلام هایس رجب ید رت غنت ا

 جاقرب .رولوا لصاحب یعاونا منرلهزبسو هویم هلایوبج

 لوغشم هلتعبص چاق رب ییبلاها ںی راو وو یامروا

 ناهدرا یاس و .رلردبا.لاجعا .هربابنو یناوا ریقابو
 و لوا یب هلبع .تنسهبجاب .ردلچ بان ,هنیاضق

 هیجان هر راضقر
 كنب 6 مر 62م

 ناويمام ن | ۳ یلوا

 e ل نیر
 ردلچ 
 وسو |... ناهد را

 هلوک ۱ ۳ 8

 بشواش 1 1 جوندرآ

 ناهدرآ تنغاصس دل د لا 1

 ٤۸ :بولوا e جا ةا )1

eهرزوا قلوا سم سفت “و » 

 هعبنم كتغام ریا روک + دا عماج یبيلاها ۰

 مولا «ثول وا در تن

 .ردهدنلخاد هیسور
 ع "دنا ِ

 تعحارم ده «نیتسلس»] |

 |. بروي | نیتچ
 (رنکسلدتم) كنه راکت )ا ات

 كيو هدتنرغ | كانه ر دولا ةد 1

 رهش رب هدنرزوا یربن (هتسبمان) زود هق ۰
 ۰:هباولوا

 صضوصخم هرارکسع طقسو دعاقتم «یشربوک شاطوب 3

 تانابلو یس راد صوصخت"ههرکشع-ماتیا ؛یسهلشق
 ردزاو لس هاب

 هسفات یسشلاها ۵۶ هدنززوا یر

 1 و ۱ | 8

 جر

(Benven ۵ Cellini 

 تراتبم یهدیقایجوبف و هدقلشارتلکبه ؛بولوا

۱۸۷۹ 

BE Oe 

 د ل چ

 هدنقح نف ییا و .ردشل و .تربش هسهداعلاقوف ۱

 RE 0 هد ۰
 .ردشعا تاقو هد ۱۰ ۱ ؛بوغعوط هدهسنا ر ولق

 كب يرابآ
 ۰ / 2 2 ۵ ی ۰

ENNا ا  
 (نکسویاج) ندنرانادونق هیسور 3 ۲ .زدعقاو

 وین هسا كوا ‹قرەنلوا تیک ندئتفرط

 ردععوا

 mE 3 كش ال د 2
 - ولم ٤ كن وخل وآ هدنغاعس 8

 بولوا. هبصق كج وک ر یکم انف هدنلاعش هارتم

 لاغاجس مرد یساضق ۰ ردراو یسیئاها ر دق ۰۱۰ ۰

 ۰ رد رابع ندتعسش رع تلوح

 E هدیات كنه (Tehennab) نا
 ا ٩ | E A ب 3 ۰ ۹ ےک

 تولوا یسهظقن ىلا

 ةدسفرش لوط ۰۲۰

 باتو ربعک ترهدیا نایرج یغوط هبیونح
 .رولیکود هنغام ربا كس د رگ ندا قش ی را هطخ

 ةنسهدام « ةبئاطلس هیعلق»| | ربع هاو

 [.هلروس سا چ قاچ
Golonne ۵۵ 

 اوت ناسا هل ا س ا بط یرونچ

 «بؤلوان وتش كنكور ند هقيثع ان آ هدنب رقیمهنرت
 كن هیت د تق نوتس ون .ردل وغم ندم لب ڈرق

 هار وا٤ بولت راک ناامور ندنف زط نطنطسق یسناب
 نالوا:هنانک ندم ةدنتنوا یا رده هوا هرکر

 یدنک ینو نیطاطتف تونل و یلکیه كنولّوا
 سویسودوئنو شونابلو هدعب .یدیشعا دع یلکیه

 سونموق سدیهکت E .یذنول شم وک ی رللکبه یا

 بوقییف رط تسوا كنوتسو یلکیه ةقعاصهدننامز

 هنرزواو :شفوا ریخت هدشنامز سونموق لئوتام

 «هلغماب هدنیغنابرب شوق :یدنشعول نگر جاخ رب

 داالغا هر لرب نچ ريمد ماطر , «ندنیدالناچ

 5-۳ ۵ رق]) 3 ردناج دونخاب ۳ 0

 «لتلخ ه هرق»و «اشاب نادلارتخ» |

 |« راوس تعحام هت رلهدام

 هبط كىو كناتیلاتنا (1)00/۵
 ۱ ۵ دنح

 هرتم وابک ۸° تکیدنوو هدسشنااو ]

 لدروکو کو]یسلها 9۰۰۰ :بولوا هبصقرپ هدنلاعش | ؛ندعلنبا رورتهنروبضع كا: كيالاتبا



 لا

il (Czenstoclowa) 0 
eوا  

 هرتمولیک ۱۲۰ كشالاقوپ هدنتلابا (شیلاق) «هدنمسق

 ۵۰۰۰ ؛بولوا هبصق رب مکعتسم ندنسیقرش بونح
 .ردراو یرتسانم رب روپشمو یسلاها

 دوج ناطلس (اشاپ رهاط) ۱ لغوا لاکتچ
  دبع ناطلسو قاب ناخ

 شلوا ابرد نادوبق هعفد ییا هدنررود ناخ دبحملا

 كنادوبق رب اا لیلخ لغوا لاکنج :ردندارزو

 ترابم بکه دقلناد وپ بوزرک دمقوچ كي هدنسیک
 هدعب .یدیا شلوا داماد هادوبق موقمو «شعا

 «هلیا بتا عطق «هلیبسح یفرابم «قر هل زاب هبهناسرت
 نوامه هنادوبق هلا یناریمریم هنر هدنفرظ نامززآ

 اعود هدیرلجرا ۱۲۳۰ و۱۲۲۷ و سیلو ا

 هدنسهعقو نیراوآ ,كرددیک ههروم هل یغلغ وبشاب
 .یدیسشلوا ین هب هن ردا هدد وعو شو سحاح

 ریارح هلا هسنارف .بولوا تافتلا رهظم هدعب

 ار ما دا ته یا یا وفا ہا یک

 بصن هنکلشرف هناګر ط هدنندوعو «مازعا هفرطوا

 كنابشاپ تعفر لیلخ هد ۱۲٩ ًابقاعتمو ؛ششوا

 .یدبا شلوا ایرد نادوبق, هلرازو هر هسرزوا

 هرادا ییهناسر نوک و یا ۲ هلا هنس جوا

 ندا «قرهشلوا لزع هد ۱۲۰۲ «هرکص ندکدتنا

 ناخ دبعمادبع ناطلسن .یدشوا بصن هنکنربشم

 كيس رب تاهطنت .هرکص ندنبسولح كن راترح

 ۱۲۷ كرهدبا لاصقنا ندنیدبا «هدنسا رحا یاتنا

 ؛شلوا ارد نادویق بنات هنیرزوا كناشاپ دیعس هد
 هرادا ییهناسر برق ههنس ییا ید هعفد وو

 روبظ هدنسهرزرج دیرک صوصخلایلع «بودیا
 هللا اغ ود نوجا نیست یتابصع مور نالوا .ش
 تاغتلا لئان لغلوا قفوم هدنرفس نالوب عوقو

 ه رص تدم رب «قرهنلوا لزع هد ۱۲۹۹ .یدیشلوا

 ند عاتق

 0 اب د كنو روا ۱ هلاک

 را ر لمم ی دندانی راک ۲ كنییرع 1
 ربشو تکلع صوصخ هنیرلیدنک «بولوا

 یلاها راس هدلاح یفیدشلو ید هبرق ؛لکد هبصقو
 ریثعب .بونلو هدفرطره «قرهلوا قیشی راق هللا
 .راردبا لیکشت راح هج را هدراهرقو هبصقو

 گنج ۱۸۸۰۰

 ۱ en بوباش هدنلاح هبجوک ید یرلخاطرب
 ۲ هیرااشنمو لصا را هنکنچا ..راردیا تحامسو رود
 ۱۳ هو هتساوا ناب غلم فا رال قوب هدیفح
 در دشع "نقص یراقفلوا نلدنه ندناببل ی رلکدلیوس
 ا ن ا اکا ی رات ناتامو دنش كناتسدنه
 1 ندنف رط تنلروع هدنسادتبا یدالبم نرق یعشب نوا

 «لنابند» «قررهازآ امیعرب لفلوا ناشیربو بولغم
 ` نطوا خد هدستیاوز رب .ردراشلعاط هنفرط ره
 :ناربا تاو قیج لوا اهد ناماز .قوح. ندنرلیلصا

 هروع ندرلاروا"نکیا هدقماشاب هدنرلتبح یلوطاناو

 هنشکلاع اپوروا ؛بولوا روبج هفجاق هدنجورخ
 هنا هدنافتسدنه یخد هروک هلاقحارب .ردرشمریک
 :.قوئص بول وا ندبلاحا . فنص ىدا كا نالوا رشح

 یک طور هنشنر ادم هک یترافج تنم
 یا (فدتس) هنب رایدنک یدنک .ردرلشلوا روبح

 ا: روبرتس وک ییرابلصا نطو هدوب هک :راروبرو
 .«ندن و کد ج ندرصم هنیرافرط رثکا كنابوروآ
 «(یتفیی) ندنف رط رلمور الثم «قرهنن وا نظ یلرصم
 . "«ندنفرط نللوپناپسا (تیکوا) ندنفرط رادان رآ
 هیت.( یسپیج) ندنفرط رازیلکنا «( وناتبح)
 یی. .ردکعد یلرصم ,یسهلج *رلعساو هک «ردراشكوا

 هلبسن وایو «یقرهنانیا هنیرلقدلوا یلرصمیخدیرلیدنک
 :یفغلوا همست .(یطبق) او (نوعارف) «رەدىا راذتفا

 : نیاتجمپچ ؛ناتسراح «هیسورو هلیاهور .رلروس

 .نالیقویج دنن رلتبج جوروو جوسا «هقراعاد هانالآ

 ,ندنس هیلاعت ,لحاوس ررخ رحم هسیا رلهناکنچ
 :(هناکنج) هلتبسن .هتکلمرب ناک هدراروا ندنر کدلک

 )رات 3 دوو جیا هقراعادو (ناغبچ) ابو
 ۲ ندناتتسبدم ید "ده 4هسنارف یک یرافدنلوا هیعس

 . .ودراشلآ یا « یلبچ » ینعی (نایمه ون ),ندنرلکدک
 :راوودا- هی هلیعسا ( راچنیچ ) هبا رلنایلاتبا

 . ناخ رذق نوسیلم شب ترد یسهلتج كرلەناكنج

 یرلکدگت ایویراقداشاب ناسل یرلکدلیوس .ردهدقفلوا
 ا زاق هلل هک قاوج را راعقسم ندنسهتسلا الع

 _ "شغاریغت قوچزآ ؛یلاسل كرهناکنچ یهدنکذع رهو
  .هتسلا ناتسدنه بولوا ناسلژپ هتن:اساسا هدهسیا

 رج .ردراو ییناشم قوچ كب هلا یسرافو هلبس
 ۱ ا «بودنا ند هلند كتکلع یراقدبلو
 ۱ ا اک ناسا «هدهسنا نایتسرخ یسصعب «مالسا



 ` لنچ

 رب چه «بولوا یراهبیرغ تادافتعا نمعب ضوصخحم
 هدنکكع ره هایبشن ی رلکلت رع .ردرالکد نیذتم هلسد 1

 ید هدن ربلصا نطو یدنک د وخایو «ندن رلقدل وا رفحم

 الصا «ندنراقدلوا شعشل ۲ هغماسعان-هدنتل [ :تراقح

 لارینالتاق هتراقح ره .بویلوا یراتسشن تزع
 «یک یرل-فدلوا سن الابم كب هدنصو صخت سومانو 1

 ید هدنخغلرسرخ ناوبح ضوص!لعو هدقلرس رخ "
 لوغشم هلکلیجریمد ایرثک ا ۰ ردراو یرلبراببم
 .رارداتخورفو لاعا هریاشو لروک «هشام :باولوا

 «بوبكلاو روبلق.هصلشاب یرانااهایهدنلاح ةيجوک
 بک وا تآو.قغانوا نویمو ییآ ..راراناض (یرایزراق
 "داجكنب رلیراق ید قاب. هلافو كنن رلکک را .یمزایاج

 «یلزوکهرق«یلنول رعسا هرزو|.تیمویع .ردنمنلغاشم

 نیکرچو یلهینب فیعط «یلشید ضا: «لپاص هرق
 نلزوک نامو لج اض لارق هدنرلخاا ةد ولا نامدآ

 لزوک یلیخ هدننايم یرازبق .روتنا وب ید افشا

 نددیلوتو لهأت ایرثکا «هدهسیا راو ئابل هاج و
 تواکد درهناکنح .راربشلنیکز چ ۰۲ ندربهرطص

 دادعتسا نالوا هقینوم صوصل ا"لیو یراهیعیبط

 ید یرلیلسس لزوک ؛بولوا هداعلاووف یزاتیاباقو
 هدرارب شعب هلرلنااشاب هدنلاح جوک "«ردقوچ
 هدکعا هطفاحم یرایلصا نال ملئ انل وا یلتیعج

 روح یغوچ كن رلتالو هدنلاح ررفتم ؛هدزلهتیا
 اشا. هدنراناسیم «بودونوا ی ات یال هام ز
 | اذه عم .رارویتلوب كتم هل رلاتل كماوقا یراقد
 هویشرپ كحهرتسوک یراتتسنج ههلتوس ناتسل ره

 .ردراو یرصوصخم یادو
 یوطا 1 كتب زاغ وف لولناتسا؛ 1 نر لک
 ندزرافدرقا. نالو د هةنلخلس ا
 ڭىوق رب عقاوهدننسهرا یلهق دا یک رلکب :هابولوا
 مناط رب هعیو هردو هد زر لحس .ردعفاو, هدنجا

 وام د:یولک شوک تلای: قوب مدن ولن ٩
 قوچ خد یرلهحنابو غاب .ردلاعف یساوها تولوا "
 هلق صع واک سا دف یا وآ «بولوا َ

 .ردعبان "هنس هدلب "هد یراصح یلوطان او
RAنریکنابج هوش گلاب بالباب  

 زر وجو ماظ رویشم لاو دن را

 یعسالصا :ردبوسنم هننهط لوغم «بولوا ندا

 داصم كوب نوچیا مالسا ب یروهظ .رد(نیجوع)
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 هدنسی رجه خرا 44٩ رم سخثو نالوا ندب
 كچوک رب هدشلاح یادتا ؛بوغوط هدنانسلوغم

 هلیسیضعب كلئابق یاسؤر راس ؛نکیا یسدر كنهلیبق
 یهدکنح كرهدبا برح یشراق هنسیضعبو قافنا
 هک دنیکو طبض رلرب مانطرب اهد هلیعدراب كنعلاط
 هدنسپ رجه جراب ٩۹٩ .بودیا عیسوت یتموکح راد
 هلبناونع(ناقاخ) ندنراناخ ناتسراانوناتسلوغم نوتن
 .ردشعا سولح هتخ هدمورقهرف «قرلباط هاشداب
 ؛هرکص ندقدلوا یعوبتم كناتسلوغم نوت هلهحوو

 «یسیرعوط اهدو ؛رکسع رب یلتیلک ندهبودب ماوقاوب
 هکلریکنابح كرهدا لیکشت یسودرا نارک امتیرب

 هلیمان قرش ناتسکرت مویلا ادتباو شتا ترعشابم
 یتسهیلاعش تبح كنيچ هدعب «ییاطخ نالوا قورعم
 ؛شلیا طبض كلغ ابروق ًابقاتعتَمو ی ریش نیکیو

 ندقدربترآ اهد تاق رب یتنکمو توق هلهحو وو

 نالعا ههاشمزراوخ دمت ناطلس هد ۱ هرکص

CEا  O e 
 اراخ و + ماع لتق سم اھا ةه ر ی ا قامو

 هللا اخ یرلربش لوس یک تاره شب دنقرس

 نالواندنزالآ كنهیمالما تم یک ییا ا
 كح هيمهدیانارع بسک اهدرب ؛یغد یراهرونم هی
 هبیبرع لاعش ۰ ردشمریوچ هراهاریو «هدنروص
 ىغا ق تشد «بودنا تاحوتق عیسوت جد یر وط

 ؛طبض یس وح ےسق كنهیسور هبدالب ساقفاقو

 لوخد هی وطانا عی همور یسهقرف رب كن رکسعو
 عیس و ردق ههايس رح ندنيج رح یساکلا ( هلا

 ىلا

 ماظو زبر و۶ هلتباغ .ردشعا تافو هدرا ۷ ٤
 هانکی یش یب دیا ذذلت هدایز كاف و کوا مدآ رب

 .یدیآ کود یتاق ید كناسشنو لاغطاو هل راعمدآ

 «یدرلرربدل وا مدآ ید نوحا هتک | دار ی رکسع

 یییاها موع هدنرثکا كرلرب ییدتیا طبض یسیدنکو
 هدنف رظهنس زوبتلآ .یدرربو ییما كمریک ندعلق

 «کمالسالالبق یخ و شلک هدوحو هل رلکما -هعن
 «ینارع زا هن نالوا شلاق خد نذعاو ماوقا

 اعا یرلهاخ دصر «یرلدسزدم یر هنانحتک ین

 ورا یک مدیا یر اف

 هبا زیکنچ هجشاب یسلوا بایانو دوقفم موبلا كنیرا
 لوغم نالوا هدنما تح هرات وو كنبدافحاو دالوا

 «بودا تعحر همورف هرق هد ۱۸

 ندا



 چ

 یرلکبتبا. عاقبا هدهیمالسبا كلاع كاسهیشحو هشاط

 زین لصافلا ردن هلزوسناج تابیرخت
 تبیصم ةبقعرب كوب نوچ مالسا مباع یورخ كناخ
 تنطلسوتوق هنب ندهمک قوچ ردق هنره «بولوا
 هیمالّشا تیام هدهسیا شعا تدوع همالسا یدایا

 یبورخ رنج, اعقاو .ردشمامهریدلاق شاب اهد رب

 كن هنتفو؛قافو قالحا داف مالسالانیب هدن رلاتنا

 فک ید هلراععصا , هوو «شلاغوجچ

 نالوآ شب هدنتمدخ كزیکنچ لآ قح .یدیا شما
 نوازل املس ییرویهظ كنف آو مالا نیخرومعب
 ر هلو رهدنا دج هس هنایزات رب هللا فرطنم
 قیفوت هبیهلا یانحر:قیسهدنشهده) ماظم راوخ وخ

 ندکمروش هی رلبا الا رح ردق هنسهحرد كعا

 :ردرلشماعاب وا

 نااقاذک وا «ناخ یاتعج ناخ یون هزیکنچ

 یرلکویب ..یدنآ راو يبغوا ترد هلبرلعما ناخ یلوتو
 كنيراتبح. هیسورو قاججف تشد ناخ یبوح نالوا
 ؛هلکءتافو هدننابح كنیردب .هدلاح یغیدنوا یک اح

 كناخ یجوحو ؛شفلوا .نیبعت" هت رپ ناخ و دیاب یلغوا
 یعکیا .ردسع)با لشاست ةدنراناخ عرق هدغب لیست
 مزراوخو ربلاءاروام ینعب روغیوا ناخ یانغچ لیغوا
 هرکص ندخافو تان رال بول وا کاخ نات و

 لست: و عبا ةن [اقاتکوا یرذارب نالوا نم شناج

 .ردش مار وبس مکح لالقتسالاب تدم رد هدتبحوا هدعب

 بولوآیدبف یو هلزیکنج نا اقاتکوا نالوایسحجچ وا

 دادعتسا

 «شعاسولح هتنطلبب تخت هدمو رقم ق هدننافوكت و
 بضن کاما هنق وطار ینیرلهداژ ازداربو رداربو
 ندیرغ وط هدنرراف رط نئجو ناتسل وغمیبیدنک بودا

 هدنافو كنو رد شابا, تموکح یارحا هیرع وط

 تموکح لت نج جوا نوتاخ (انیک ازون) یسهحوز

 .رد شالا شولح.ناخ كويك للغوا هدعب بوروس

 هدنشنایح تتیزلهناخ لنو نلن وا درد دلزیکنچ
 یا روما داخو لاوما تولوا یحاصم
 هنسوا هنب .بویماشان قوچ .هرکص ندننافو رک

 . هدهشیا شمهمروس تنطلس ین هک هلک تافو

 نآاقوکنم یرللغوا كنوب هرکص ندناخ كوبک .موقم

 یعجچواو «شمروس مکح بقاضطتم یارب رب ناافالبقو
 بان .هنیرما كني ولردارب, ناخ وک رله رویشم یلغوا
 «دلکعا لالقتسا نالعا ناجاقنا یلغوا هد هببیاشع و

 چ ۱۸۸۲

 لصاو ؟شغا سمت هبزیکنچ تلود, هدیسنامز كنو
 E .ردشملاق هدنلمت بباخ یو تنطلس

CDR۳ تلود بدو شبا  ( 
 ناخ زیکنچ ریکنابح هجرتلا فنا) ۰ *

 3 دن ینافحاو دالوا :بولواتلود ییدلیالیکشت
Eمان هددودح مب عیسواو كلاع ۽ ق ( هلتیعس  

 e هرکص ندنافو زمکنح «ندنرلکدتنا

 ۱ وار ناج ی یوتب كنامسا نامه یلود لوغم نالوا
 ج۳ ۱ ده ةف مه لحاوسپ تنبح

 Ê e قاو هنیراطسو كناپوروا .هنیزیکد
 لقوا نروس تنظاس هرکس ندزکنج, یدو دنع
 لوو هاب E دریک یلغوا دا 1 اا ها

 e دنرادرع كن [اقالبقو نآاقوکنم ی رلاغ واكناخ

 ح کانال ینا ۱ «بولوا | هدکموس هک د تیک یتاود
 هاو عسوت هدنرلتبع "ییرع یابساو نارا ا

 E a شدپا طلسم ةمالسا لهاو رومام
 ؛هدلاح یمید وا هدنروصرب یر یتیعبات كناخ وکاله

 نآابت هدنسولج ردقهنره ؛ناخ اقا یلغوا كبو
 ۱ : تن نوتنس 0( غد «هددسا شتلوا قیالصت ندنف زط

 اگر فرو ٤یع لالقتسما منیزاعا «هلطات را
 . كن وکاله لر هب هبعش ولت ییا هزیکنچ

 1  ناشارخوماشو "لغو نا 1 هناخیا تلود ییعب سن

 ۱ ی هایم رادتاو شمزوبس هدرلتبح وا راس

 ۱ هد“ وذو -ریلبا ذاخعا تخبابا e هدعب

 ی لو مرغ ملل هیمالسا تاودرب
 كفا رد را هلوبق یالتبا لرد یرارادمکح

 ورۇس هة راټح نانسلوغمو نيچ هسیا لسن
 تاود يا و يرل فغا هلتفاحم ینیراتیسنجو نرد
 ندفڙط ڙب یاب زن ید رکص ندقللرا هلهحوو

 .یژرل شبا هاژدهع | توق لس یا دودح عیس ول

 1 E كنا وکتهو ناخ ك ویک

 e ی یالقدلوا وعام کل هع زانم

 ةا قاچف تدا حد یدافحا كناخ و

 یاهو .e هدو دح و توق

 1 a شمام لوا "یرلتیا هنوک رب هدلاع جرات
 ترک اهر یاد ل را یابیغخ
 نزف EE «ولاق ه2 2 زا یدودح

 2 كو هدفا تشد 9 یعیدنل و هان ] قیسصت



۸۸ 
 رراحجو ماست هلرسور ید یتلالم ا ین

 لوس و ؛بولاق r ییاوقا اودا یا

 كن هلال تسوب | زره جم ؛شمهمه ها ت

 ی
2 

 ه4 اع هماع تلود E a 2 الوا ی

 ردق ههعلک هراتقو نیقب بولوا 0

 رج ٽڪ ra تّقو قوچرب و شم روس ماش 1

 E ةلاعفد د هراراج آری .بوتوتط هدنرا 1

 یداحا كنا یتوح هلا نا یاتفچ رااشلاچ ۱

 نا وک اله .یدرلشعآ ل5 ا 5 هایتقو « قد

 شا ناس هدسویاع ۴ هاب « یلاوحا كلاس

 نا شمس a دزیکنچ دارو :ندتفیدوا

Eیاتغچ هلآ هیلصا هبعش نروس . کج هدن  

 ةيلصا ةبعش ركح هكا تک نشر هال ېجوجو

3 1 

 شمروسهنس ۵ لد ةنخت رات vt .ندنخ را ٩

 فعص لدم یرلت و ؛بوشود 8 رف هد + ءدعب و

 تلاج راوصام هدعب و یاس (غین) یر ةهلقلوا

 E تح ید یاسا وغم هلامز روم :كرەلك

 E جرات بردم کدو ردات
 ۰ :ردریزاحورب"

 9۹ تر ۴ انا رجب

 r“ ر یکنچ لب نتقابک الث
 “۳۹ و هج وز نوتاخ انیک اړو 7

Eeنب اک  f E 

 کن ۱ کم نا یو تل لب ناق 4 ر

 ۷ ناخ ی نب نآاتالیقر ,
 CE البق نب س نامیوتیاا ۱

 ادو ہلا تج دز هاب ےب ناک کو
 ۷۹ : ٍ | الباب 33 نانه االت

 ۱ وای نور
 Ea EEE Ki اک نب روج قوس
 edi ۷٩ رو و سک نا کوا

 ۷: ن 0 ك واک نب ناڇر وت تن
E9 ۹ ناخ كولن رو  

 پچ ا
 ۷۳ نانو ېو نب دوي ناخلطت
 هنخ را۷ ۷ ۱. ,ندنخ زا 6 4, یس هبعبسش  یاتفحل »

 هدناتسکر رق فاس 5 4 هر هنر یی تاک روت ا

 خیرات هل سما ت دف .ندلشم زون ۳

 ی رماو,ن اچ حو رب یرلسولح
 4 (یدیامب 1۳ ts 1 REE ۱ یک ناخ, یاتغچ

 9: ا دن ن وکالت

 t0“ ئ اچ 0: وک یب

 0٠ وکم: رول هچوزب .ه وغرآ 3

 53 یاتغچ ںہ را دی ,نب وكلا ۹

 °11 وک العهرق دن هاش رام 5

 كچ 1
 ناکاو نیا وتوسین "قاب

 4 یاتفچنب نایزراس ۔نب یبکیت

 نب ییاډکن ب روی اقوت

 1۷۱ ناکتاوة نی "یازوب

 قارب نیا ود
 ۷۰۹ | ید نب لک

 ۷۰۸ یادک نی اوکیلات

 ۷۰۹ اود نب امد نسب

 اود نی تانک
 ۷11 اودن, یادکچلا

 ودنا روي هرود

 اودنب نیدنش امرت
 (Yr اودن . ناکحنن نا زوب

 اود نب ناکح نر یشکىج

 اودس ناکب نب رک نوش
 ( نادنتسل اش نآاقاتنکو۱) ناطلس لع

 اود نب روي قوروانب دالوق
 دال وقنب رګ

 ۷۳۳ روی قوروا نب رولسینب نا نغ
 ۳:۷۲ ( ندن دافح انآاقات.ک وا ) هحاین شن اد

 اود نب وکر وسن ی وق ناب
 رو نۆ هاش روع

 ا ودنم 42۱ و لیفان روج قلعت

 Vt روع قلفت ن هحا وخ سایلا

 Ve E لیاه

 هنسبس ۱۱۵, ۰ نیکد هنب راج زاب ۱۷۸, ۵۰ /نعی نحو رخ

 اا تیرا یی روس هک وفا حق متد

 :ازدربژ هج ورب یرلدنوبحت حیرات هلیسیم
 (ردشعاتافو هدشامح ی ردپ) "ریکدچ ن نب ناخ .یجوح
 ۳۰ ی وجان ناخ وداب

 :OF دا نی قاظرتس

 16 و دی اب نب الا

 9۹ ودا نب ناکرب
 ٤“ ودناننت ناکتوکن ب روا وکم
 1۷۹ , ناک و نزد وکیل ادو

 A٦“ ناک ت وک نب وتراد نب اغبالوت

EA EE7.  

 ۷۹ ووايو کم نی هطارغط نب كاب ر وا
 Ver کاپ ز وا نإ تاب _یاج ۽

 ۷۷ كلب اج نب كب يدرب

 ندبج وک دالوا) كب سوروآ
 ( ی اسدالفخا كازو عاق و

 ۷۷۸ سررٌوا نب اياق

 نو وا نب كلم رو

 ۷۸۰ °( > نیو ۇ ياقۇت دافخ انع)
 ِتفوکح خاش دنکو .نلی روک یسا.مدلودش وبشا

 رب هجا ندنداضجا كيج وجب (رغاقوت) نیم اوس
 قارقو مررق ید هرکس ندنتشب هعق و ».زوع ۲ هلااتتب

 یرلناخ رق رنو ؛بوسلوا امرف مکح هدنراتج
 . هل زوئن تعحارط هیساو نل ردفو رغم هلیعا



 ب 3

Nتوسلم هنسهاتسلس بلآ 0  
 هدنسهرآ ابلاتا هلا هسنارف قرهلوا | 7 *

 هزتم ۳۵۰۰ یرلهورد كکوب لا هک« دغاط رب

 هداج رب ندزاغ و ییدتیا لیکشت «بولوا هدنعاشرا
Eلنوترب هدسنلوط هرتم ۱۲ ۰  

 .ردشلربک لو ریمد «ینرهلبچآ

 تنهزیکنچ *هلالس (زودلس - ریما) | اب
 نا نارا ندنییهبعج نایین ۱

 ناطلس هدعب «بولوا ندنساما كناخ وتیااو

 بان ؛هلیبسح یتس تئادح كنوب «هدنسولج كدیعسوبا
 نانلو کاخ دادغب ..یدبشلوا |یهالاریماو تموکح

 دادخب ) یغیدلوا شعیا جوزت هیناکلیا نسح جش

 .یدا راو یزیقرت هلعاعو یتسح هلتیاع هدنعا (نوتاخ

 یلاجو نسح كنواخ دادعب دیعس وا ناطلس هدعب

 هجرت :بحاتض ؛بولوا شاع ابایغ «هلغلآ ربخ
 یجوزت هنسیدنک قرهرا ندنسهحوق ییهموقم

 نابوچ ریما «هلکعا راربصا هدنفیلکت وو ؛فیلکت
 نالوا لصاح هدنرس .یلالوط ندوب «بویمربو اصر

 لغوا هدارواو ؟شجاق هناسارخ هنیرزوا تموصخ
 یغیدنلوالنف ندنف رط دیعس و اهدهباطلسكقشم د ریما

 ؛هدهسیاشعا قوسرکسع نوجا رایذخا «هعنل آربخ

 هلدیعسوا «هلکرت یتسیدنک رکسع هدبرح یاتنا هدير

 هرارف نایوح ریما «ندنکیدتبا قالا هنن رکسع

 اصلا هدجم نیدلاثایغ ندنرک كولم .بولوا روبج
 تیاعر هیزاوننامېم هدعاق تاذ و هددسیا شعا

 هل ناخ وله !لغوا ییسیدنک هدنخ را ۷۲۸ تر هبعا

 هدبعس وا ناطلس ییرلشعنو «لتق هدناره زار

 هب یناکلیا یسح جش ندنفرط ديعس وا .ردشإللا لاسرا

 دادعب نالوا I ك روب ردتبا قیلطت ارا

 «كر هلبردنوک هب همرکم کمی رله زان « هليبعسكنوتاخ
 هن دما یرکص ندقدنلبق یرازام هدنکوا كحاجح

 رادنند .ردشلدیا نفد هدعیقب «هللا لرم ر وم
 ندقازواهب همرکم کم «بولوا ربهاربتاربخ بحاصو

 ( قلشمد ریما ) روکذم .یدیشمربتک سد وپ

 ؛نسحریما هقشب ند(نوناخ دادغب) هلبا (ناخ وله)و
 هل راسا یتساب یغایو ناخ رویس شان رو .دوجم
 یناس) كناخ والا .یدا او یدالوا ۸ ًاعج هک ه

IG؛بودپآ 2و  
 .یدیشلک هانند ندران و ناخوله ها ناخ راق

۱۸۸ 

۷1 

 Oe Ca رسم
Cas 

 مزغاعنس سودر نددمقس ج ] یسهطا نابوچ

  هدنسهرآ كب رک هللا دیرکو ندیا لیکشت اضق رب قم
 :ردیرکید 8 كنشهطا ( طوشاف ) نالوا عقاؤ

 ب : هل رود تعحارم هنسهدام «ط وشاق)

 یا دع "ندن رلناخ

 و ب ۳ ۱ یارکنابوچ
 وا ندارما ششلوا بصن هنبصنم ندلارو هدنخراب

 ؛هدهسیا شتسیا كمنک یلغوا كناخ یارک ت بول
 تا تا را بو یلوا ندباناخ "دلالس لصا
 هینتکلع يتوب هلزبق» رایوب رب یغیدلوا شا ېس
 كرات رب_هدنجا ردجا يباح نالوا رومام هبداعا
 نزدلورب هدنیسا ینطصمدلوتم ندنعورشمریغ طالتخا
 افخا ,ندیضفرط :یردب نکیا قحوچ ؛هدلاح یغیدلوا
 ندنتافو كنارکیتفو ؛شلوا نابوچ هدیعب ؛قرهنلوا
 (یدلوبلوچ)و (یدلوب لوق) ؛بوقیچ هنادیم هرکس
 اعرلناخ میرق :ربارب هلبلغوا ییا نالوا یعسم هلی رلعسا

AAئیمان (یا نکتلود) یسدنکو اراق  

 (یارکلداع)و (یارکعث) ید هنب رللغوا یک ینیدلآ

 ا هنیدنسم قلناخیسچنکیا ,كرلنوب .ردشمریو یراعسا
 یارکنابوچ) ىست كیارکنابوج .رد ىج یخد

 .ردروبشم هلکشد ( رلهداز

 بوليس كسالو ینویطست | ,۱. ۰
 توس و یو | ی چ رانابوچ

 «لکشنلاب ندهرد ییا نبا ناعن ندنغاط (رافلا)

 هرتموک < كبونیبس هللاا رح یرعوط هبقرمش لاعش

 ها اي ا .رزولىكود هزیکد هرق هدنوح

 ا ۳ . ردهدنل وط هرتم ولیک

 كفحا ناب ١ هچرتلافنا ۰

 دیس مانا نابنابوچ

 نىسا هدنراتهح رکی رادو ناراو ناحبرذا_ هرکص
 روس ٍتموکح لصا ؛بولوا تلود یرلکدتیا

 Ê رو ریما نانلوا رکد ۳ هدام رلنابوج

 كلم ) هلبا ( نسح ۾ 2 2 ریما ) یربلغوا كابو چن
 ۳ عاص « هرکص ندنلنق كنابوچ ریما .رد ( فرشا

 .هرص« شات نوع :نانلویسناو مور راد ندنرللغوا

 راٍرف همزراوخ نسح ریما نانلو یسئاو ناسارخو
 روک « یک یرلقدنلوا لتق هدرلاروا .تودنا

 ةاديعس ولا ناطاس يتد دو ریما نانو یسلاو

 شنوا EE هدزرمتو ؛دحا ندنفرط یرکسع



 دا

 افتحا هاکو رارف هاک ید (یساب یغاب) هلا نارو

 نسح حس تب هرکی ندقداشا هنس ۳ هلا

 لتق ندیفرط حهرسشا تام کب یرکیدو فا

 هسیاشات روچ نر نسح ا جش ریما روکذم :ردشفلوا
 قوش ۷۶ هنم کس نو نده وا لاک
 دادغب «بودنا درش هدي راتهح رکیرادو نابرذآ

 هبراسم ءرک جاق رب هلبا ناکلیا نح حشا نکا
 هس قګ ترد كرلک تلاغ هدنزتکآو «هلارهدیا ۱

 تافو هلن رات ۷ < < «هرکض ندم وکح یارخا

 ولو E یلشناج EAR یردازب بودن

 «توروس تموکح هنس ۱۲ هلدهنخرات ۷۵۷ ید

 «هلدایتعا یفاتستغاو اظ قوج كب هدتشقح ینهعت

 ندنسهلالس ناخ یبوخ ؛ندنکیدتیا تصغ ی زللام

 - روکذم جرات كن یا نروس تموکع ءدقاحف تشاد

 ییدنیا ترهچ نددنبرد هلل رکسغ زانان كيب اوب هد
 طبض نا رخو لاوماو «لسنق یتسدنکک هد هرات

 .ردشلو مانخ یموکح كنانابوچ هلکتوتو ؛شلبا
 هلسا (نوتاخ داشلد) ید كانابوجت نم قشمذ راما
 ندنفرط: دیفست وا ناظلس هک ىدا راو یزیفزب
 نسح ج هرکض ندشافو تكنوت «قیودتنل وا جوزت

 یسهدلاو رداب سیوا ناطلسو ؛شمراو ۵ یاکلیا

 - ام هنسسمدام «نییوچ مارا ] |
 .هلروس تعخ"

 هدن رتهح لاعتكن هیسور (10۳0۵003) | دوچ
 یزیکد قیطلاب هلا ناعم نڪو

 نلیریو هنهيناروت ماوقا نالوا ْنکاس هدتنلحاّوش
 [ هل روی تعحام هنسهدام «اونیف»]| .ردعسا

(Ciudad Rodrigo) [ o E 

 (هقنامالاس) تلاش ر رو
 هدنښ غ بونحت هرتق ولیک ۱ HD هدننلاا

 بولوا هبصق رپ هدنبرق یدودح زیگنروپ قردلوا
oyنینم ر هدنرزوا یرپ هدنوغآ «یسلاها  

 .ردراو یرلاخابدو یسهعلق ؛یسیرپوک ۱

 كنابنایسا ( (Ciudad Real اف مات 1
 :KSA 4 را يادو

 هد لمع رها هلق 47 ۷ ۰

 1 یدرکم تلارا هدنب ونح هرتم ولیک ۱ 1 ۹ هد ردام و

 ؛ینادیم رب لزوک «یبیلاها ٩۰۰۰ بولوآ هبصق

 تاجوسنم «یسهاخ هتسخ رب كو ؛یساسیلک ددعتم

 و چ ۱۳۸5۹۵

 بارشو هویمو یراهناارد «یرهشراف تناغو

 هدلوت ًالعش لایا لار دادوچ س .ردراو یتراجت

 نابج ًابونج هطبسلا ارش «هقوقو و (هلطیلط)
 «بولوا طاح هلبراتلایا هونونالیو یخد ًایرع؛هبط رقو
 یسیلاهاو هرتمولیک عبرم ۱۹۰۰۷ یسهیعطس هحاسم

 ًاسقو قلغاط امس یسضارا .ردبیشک ۰ ۲

 قش قلبا یغامربا ( هنابیداو ) هنایدآ وغ «بولوا هووا
 «بولوا رادلوصحمو تنم یعاروط .رودا قسو

 ییا ناک نددیردام .ردقوچ ید یرلهویمو موزوا
 هدتلابا نورد یسیربو قش قلایا وب یطخ لو ریمد

 ییرغوقرمش بوج كناناپسا كرهدیا تعشت هبییا
 .رارولوا دتع یرعوط هزیکتروب هلیلحاوس

 هدنتکلعا هلا ا وغ) تكتنبطسو یاقیرمآ هٍاسا و بس

 .ردراو ینیلاها ۰۰,۰ «تولوا ۳ جد

 ,Ciudadela ( هچ هلرکید مانو
il ۵هطا هقرونیم  

 هدنسس غ لحاس كنهظا .بولوا هیصق رب هدنس

 .ردعقاوهدنس غ لاعث هرتمولیک ۲ ۵ 2 (نوهام) و

 یماسلک رب کسا «یسهعلق «یناعت ؛یسلاها ۰

 سیسأت ندبنفرط رابرع .ردراو یرلقاقوس راظو
 یکم كنهربرح هدننامز هیمالسا تموکح یقرهنلوا
 ىدا

 هلدادوح

(CiudadVietoria ( 

 (هبیل وامان) هدٌهقسکام

 ضرع ۲4۵ بولوا هبصق رب یکم كنم روج
 .ردعماج ییلاها ۱۱۰۰ و عقاو هدیلاعش

 می
 ۲۶۷۰ ندنشدالتم "مزا ۱۰۰۰۰ کنار وک

 لعب رکیدو «شمزای یتخیرات رب لمکم ندهنخیرا
 ۱۵۷۲ بوغوط هد۱6۰ ۵ .ردتشخار ید رابآ

 .ردشعآ تافو هد

 لا كنهرتلکنا ( (Church ۱ نو
 بول وا ندنسا رعش روبشم

 هد ۷۷۹۵ و شغوط هد ( رتسنیتسور) هد ۱

 -رسرس «بول وا تم هوجهو تایلره .ردشع | تافو

 .ردشمروس رع زب هاب

 ۱ ابروتَم و دادوح

 قرش یابتنم كنيلوطان | |
 هک ردقامربا 2 هدنسلاعش وص نو

 عقاو هدنلاش كن رپش مورضراو هدشالو مور را



 ر جا

 «قردقا يرغوط هرغ ادتپا ې هلاعب ندنغاط لوک

 ندک دکندنجا یس دیبصق دروساب لر هود هلاعشه دعب و

  یرطوط هبقرم لاعث هرکس ندکدک ندننای ریپساو
 ندقدقا" هدتتاقتلاو | ردق: هنبادوالح "هبسورو نود

 هزغ هدعبو هاش برغ هدنغاریوط هبنوز «هرکص

 رورلادعب :ننجا ك( بوک ) ۰« هنایرح یرغ وتتط
 .رولیکود هزکدهرق هدنس هوا تپح كم وطاب

 :زولیک ود رلهرد مخاط رب ندنلوص و عاص هنسارح

 ۳۸۰ ابهشاو i یار نالوا لقي شالوط كب

 كلاع یکلمرتمولیک ۲۰۰ «بولوا هدنلّوط هرتم ولیک

ONG AE RE 
 م ا او

 باس یغاط روفکت كنشالو هنردا لر

 هرتم لک ۳۲ .لنغاط روقکب E و

 ہدنب رع هرم ولک ۱۰۰ كنداعبردو هینسلاعت قرش

 یکی اص عقاو ,هدبنرق یطخ لاو ریهد ,قرهلوا

 ۵,۰,۰ ۰ .«هرزوا, قلوا لسم یرفکا بول وا, هبصقرب
 صوصخ هرلمور ؛یتطم يهد شرا «یسلاها ردق

 كچوک رب هداب .ردراو یتراج هقدلواو یسهدادعا

 یساضت یلروچ چ . رولیکود ههمرم بوق ياچ

 «هلیسابنجق یعاط روغكت, سفن ندنتهح یون برق

 اش ,«مایغاعس .هباتچ اقر ,«هلیزکد هرم ًابونج
 ولو, هزیو كنغابخس اسیلک قرف, ید ندنتهج رغ
 ایم ,یسپابها .رددویجمو طالب زا بصق س وغ رب

 یروصتو تبم.یمظعا ےہق ؛بولوا یک ۳۰۰۰
 ید ,یمررا ربق ,۵۰۰. ودا طو رکنم دردم وار

 ندرارب زود هلرلهبنو ,عاط ,كنچوک ,یتیضا را , ردراو

 كّمعارز ؛هلغلوا تبنم. یعاریوط .بولوا ,ترابع

 تابوبج رادق«,یلیخ ؛ریارب هلی وب هدلاج رب لمم
 .رولوا لصاح موزوا هلبا هرتاسو

 N ھال دوخ
 ندهناغ تلود و شعا زارحا یترادص

 ناخ .دجبا ناطلب

 دنیسبم هدنرود ثلات

 «بولوا
 ندقدلّوا لصاو ةدشار .نس رش شاید هدبلروح

 هتداعس رد هلیتمم كنا ماریب هرق ندلاچر «هرکص
 تواکذو یا لوحد هنوباه» ارس تر هل ریتک

 یا نلصم نافطلس وج ےیل دادتساو
 ,یدبآ شاوا یهاشدا ترضح رار ےس هدننامز

AAV 3 
 ا اید یبهنداح هنردا ؛هدنخراا ۶۰

 ۳۵ ناخ دج ناطلس  ؛قرهب لوا لبجت, هلت رازو
 دوقو 2 تبوع , هتداعسرډ ؛هرکص, ندنیس ولح

 روما شعب ۽ «بولاق هد هن ردا هما مایقسم اق یدبع

 دیلی زوومام هنسهبوسنو بیشه كب هيج

 يرزوا | قفلوا بصز ره رک دلاور تل هدو وکلا
 اداب نبجب:داماد_«هدلاع, یغیدنلوا_بلج .هتداعترد
 لسپارطهد۱۱,۱ ۳و ؛هنفلماقساق نویامه پاکر هنیرب
 هنیاعسرد وتو هن «قرهبشلوا بصن هنتلابا بع

 پاکر بنا تیتر ۱۱۱۷و «نیشن هبق «هلبلح

 بم منم ۱ ۱ ۸و ؛شملوا اوت نواه

 اخ ینطصم ناطلس موحبم رب
 دشزواللا هترهاصم فرش .E ۷ یخد نس هع رک

 رد نسج یتلود لوا تدم زواج ییهنس ٤

 ا ص تیر هلتسافح و تلادع

 قد لزع هلبقاشو رغ كنرلهاوخد هد ۲۳

 یی ربارب هل یقلخ یسویق «قرهنلوا بصن هنتنایا
 هب ىلا چ رک نکی عو a یکو ؛شولوا لاععسا

 ,ردشلدیا لتقف هدنلوصو هاروا ؛بوآ یا عك

Eدمو وا لقاع :یدوشع | زواج  
 ۱۴۳2۱ هاب

 هرز م هننسحو ,تاربخ «بولو 1 تاذرب : لداع و

 . توضح نانلو هدنلح اد ریبک عم اچ EA .یدا

 نهرا ات ادد E 1 ایر کز
1 

 ۱ ۳ ار شا میس مد داعس رد یک

 رو ریکراک نوچا هس راحت یب یون ترضح

 سا هد رق وبت قمراو شم رب دات چ و تزاعو

 ثیدشارادوآ قرش عماج رب هل وس هدنلح تی

 ماجو عقارب "هدهدنلخاس هلاسرتو هناختکو تراعو
 وح و تاربخ فن اهل ملا ههشج +جافریو ناوزدامو

 تاج کادو زا e E .ردشمریتک
 8111٥2 102 راو ود بلم و دند وحت

 نجمه ۳ یمادحتک لیلدوچ "
 . هل روس تعحارم

 اصق هدنغا كنت ها رنا

 و و ۱ اه
 ان وسماص نالوا یسهلکساو ۰ هدنلاعش هرتم ولیک ۷۳

aلب ءقرووا هدنسبع بونح هرتمولیکب  
 باز روتیلیک ودر هیچ لیکن قمر 1
 ولدا يببلاجا eld + نیم ,ردمعتاو ا

 طه

 رب ,هلندیعت هن را دتح
 1 تاج

 یتشا قرقهدنیافو



 قاوخ

 :ردهحنریغآ یساوه نالوط ندتاعر مدع هثیاراهدغاق

eموسی ار و  

£ 

4 

 ۱ تنسهطخ یزوا قادو |

 | لیکتشت یدودح ی لاش تناضق قاق زيار لیئرق

 كعام رب اول یا حق SRE داش رو دیار

 تولوا عقاو حدد ا ر یا :تازغاصس 7

 زد واف ندتنتنسرع متق

 داو لی «تولوآ شش ب زآ هغاطرپ هیانکو ندنشت

 ۱ هداص نوردو ژوبلو AES یس هلص وخ امرا

 قامزا لیتش «قرهنلوا عجب یاچ جاقرب ابا نام

 هک دلوا یعاریوط . نولکود انس ره رکج نشنرظبات

 ارل ەراسو هّومه هلبا هعاوتتم و اخد ` هبولوا تنم

 كناضق :ردقوج ید ی رلاعم :زولوآ لصاح" انا
 ىسەلج ؛بولوا ی دا ىيا رادع ۴

۱ 
2 ۳ 

RE 
 هرف كنتيالو هه

 كتبالوو هدنعاعنش "راتصح
 یتبدلوا تت رف هنهزامو لک ۳۰ لوط نالوا هر ندقرش :بولوا لوگرب هد رق یدودخ كتیزلتالو نیدآ ها بوق قرلوا هدست بو زر
 .ردوډ ندهرتمولبک ٩ یک ا صرع دلا

Tseu - 559 ( 1۰ 1 5دنا نيج )  

 تكسویچودنوق رویثم «بولوا 2
 «بوغوط هدنرلخت ر o10 E E .ردیوروت

 هقالتحاو ۳ دشت هدنر اعراب 1

 غنوچ) یرویشم لا «بوزاب رلباثک قوچ و قلعتم
 هنبرانابسل رثا كناپوروآ هک. ردیرتآ ناوک اھت [غنوب

 .ردشیلوا منو عبط ید بمر ا
 هاچ زرا تن وا( و ۳ وچ

 هدنزاغو اروق «پولوا یتلإیاو "ل

 (ویچوف)یرکص «بولواهرتشولیک ۸ و 0

2 
 یاہتنم كنار :(Tehouklcbis) ا ة2 3

 موق ربا نک السا هدنسیقرش لا )اع ل
 یارقدلوا تراتع ندو ردق د = 9
 ندفارط و ۹ رل دا٣ شاعت هلقلیسشملابو :قلیخوا* مدل

 ندفرطار hE نانل و :هدنلاغش یارتتم كاش اا

7 

۱۸۸ 
 | تفاظن هدهتنلا سسّوم :هدهووا 7 :متناوو رو

 | دافمو-تبلتاسنم هی *هیناروت ماوفآ یهداوببشلع قد

 5 ج

 یمهمز هاروت ماقا هلرلویکسا «بولوا یرلتبب
 یرلقد_نلو هدنکح طاس را هطشاو ۳ هام را

 نم یه |

 تكخرهاش نیدلانیعم (دج ازربم)
 «بولواب ینوروت .كکنل روعو .لغوا

 فر
 . ردشعا تاقو هالن را ۸۶ ۸ هدننایح تیر |

K€یندعم -یتغرا_هدنتیالو 2  
 عبات هنساضق كيمرچ كنغاعتس ] هم" 3

 .ردنکم ندهرق ۲۸ «بولوا هیحایرپ

Tclouvacles ) E ۱تاب روزا  

 BERTE A SER نوچ
 ترابع ندتوش رد ۳۹۰۰۰۰ اتو و ندهب

 غرو رواو نارق :دوروغ وو ونی «هدلاحیرلفدلوا

 لوق یفلنایئسرخ هدقناس نرق .راروینلو هدیراتلایا

 هیناروتمابوقا ..رلروتای هلقلیحوآو تعارز بودیا
 .رلردوسنم هنقاط كرب دوخاب اونیف كنسهمز

 نما وا والس( ۲٥1811065 لج دوحتاب

 فرع یا كنابرتسوار هبولوا م ۇق
 هخه و هل رکید مانو ناتسبج عقاو دن شلاش

 قوت لاو ماش راو رو بل اسم
 هدندالتم نرق < «بونلو هدنعباتنم یعامرا

 یزاراذقم : رد عن زن هداروا برخھ هاته و

 4رلناد ۲ بیرق هویلم بوكا هدایز" ندنویام ۳
 بیو وا مات ةلبهذم كيلوتق ار وتاتشاب هدکت

 هیت بوی سا یر رو
 زاو یباشمو تبشانم با هصرتصو هقسور حس
 تادا یوا لیکن ناتسلرب هرز ا

 لانعتسا یفورح نيتال رایلبچ .ردراو یسهصوصخع

 هاب ولنا ويح ردقب هب هتک هدقو" نیقب زانو لرد

 كب بوبان داب هدهراوکو"هدرلروخآ قرلوا هدکلرپ
 هدازانامز كوس ونا هدول اج یرلفدنلو*ةدلاح رب ئل زک

 ندم ییخ ترههوزو هل رهوطخود هدیقر قیرط
 .بورووک هیربا یراهیلع تای داو شخ

 .ردرلششیربک هتاقر یاعداهلرانال [ نالوایراشادتط و
 اخ کرا کن الو نور نط

 هام ولیک
 دک ی اتقا نیک قررا غ و

 ردد ٩7

 هح

 ره
A gEكل مش و 5  

 و هتولوا ةو و ی رکھ صد تاو

 ههدشر ١ ؛ یسهشردم ی رش عماج ۷ «یتالاحا

 1 ر 7 رک
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 كلشیالیخو یسهینبا کی مظننم خاطرب ؛یتمرکدوص
 رایواح ندقیلاب نانلوا هدقامربا لبشب .ردراو ینراجم

 اب قساضق_هبنشرابچ سج رونلوا ؛جاررخاو. لاما
 طانحو دو دح هل رلاضق همر, افشو نوسماص نس 1

 . ردن رابع ندنلفساےسق كتبیداو ,قامرب المشپ 1

 یعاربوط بول وا هووا ايتو قلغاط (عیق یسنضارا

 ٥ه وسیم هلا هع وم احد. <« « .هلسعل وا تلم كي

 رولوا لسنصاخ. یعاوا هل را هزابس و

 ...ردرادواچ .هلبا مصم تالوصح یکیدتیا جارخا

 هدنرلغاط .رولوا لصاح يند ,هراسو نتکو نوتوت

 تراحو نوععا صاع هناسوت ؛بونلو نامروا جاقرب

 نده رق ۲۱۱ انعق :ریلیریدنبا هتساک یللیخ,نوحا

 هدررکم هک : ردراو یسلاها ۰ ۶ «بولوایک م

 "الماک یسادعام ندم و رو یتمرا رادقمرب نانو

 هداضق و يسلہخ رب كنب را رحاپمم نسکارخ . ررلسم

 .ناروپنل و یلترتک هدایز ندرلرپ راس «هلکلدیاناکسا
 بنام ۰

 هدایز ها

 «دحاسم و عماوح ۲۵۰ هداضصق نورد

 ۰ رددوح وم هبکت ۳۲و نایلص

TAاس یو هدنشالو ینومطسف  

 سایلیفو هدنساضعق نیطراب كرغ ۳

 همدم ولو هیرفرپ كجویب هدنبرق ییاچ
 اضق هلیمأات هدیج ًاربخآ « هدلاح یعیدلوا یکم
 . رسا ئ رک ن

 اه زا اس اطلس هل ایا

 TT كوس ۳/۳ ۱ هبنشراهج

 لسا وب ۰ یرلن وک هبنشرابج

 .ردشعل وا ریست

 ناتتسراحو ارتسوا (001۵186).) تب

 i E تنتل 7 ۱ ناتسمچ
 هینیسسلاعش برع یابنم تي املا راشم تلود ..بولوا

 . ردعقاو

 یسهطخ ناتسیچ ج .یسهحاسم دودحو عقوق

 قرش یراهشوکهیبولوا هدنلکش عیرحرب مظتنم ريف

 یراقوب ًابوسنح , .ردبحونم هونحو لاشو,برغو

 «ایرتسوا یغاشآ ندنتبح واتح قرش «ایرتسوآ

 كن هیون دنتبح نلاعش قرش «هل رلهطخ اوارومو
 هسقاص ندنتبح لاش برع .هایسهطخ البس

 هلقللارق هربوابیتد ندننبخ ییونج برغ .هلبفللارق
 رس ددو دم و طاح

 یعب ندنکلام ابالآ بولوا هدنلوط هرم ولك

 ۳ 2 ع 1
 ازدام اراد یدودح طخ ر

۱۸۳۸۸ 

 ندلوصو عاضوا یقرابقا رع وییط هایش ندننونخ

 ًبواروج هک رای زہ (هبلا)یسنعنکیا .زیشلر هل (هبلا)

 کک * ج

 ردفا آ هل راغاط هرم ر ندهریوایو هسقاصو هیسورب

 ها ۱۰۲ و نامش ضرع ۰۱۳۰ ها
 هحاسم «ب ولوا دتع هادن راه رآ رشا لوط ا

 «ردءرتمولیک عبرم.۵۱ ٩ 9 یسهیعطس

 ل چ .(غر ابو لا یی ۳
 هیلاعش دودح کلا «بولولا رب زود مرزوا تیم

 ید هدنرافر ط جاو رلغاط هربصرب هبوب, یسهیضو

 .ردراو یرلهرنص هپ قاطربو رلغاط .درفنم ضعب

 كنب رغاط .(هکریتک نزیر) نالوا دنع هدندودخ ابزلیس

 م ٩ ۹۶ ٩ ,یمموارذ]عفترم لا ؛بولوا یک ونا

 . هیوشوا ریس یرلهورذ كغاطوب .ردهدسنعافترا

 هرتامروا «هدسلاح یغیدلوا قچلآ یرلف رط راس

 E هسفاص .ردرونسم ملرارباچ یرلنیح.یغاشاو

 ۱ ۷ ۰ ۰ یسیطبو .عافترا كنس هلل( کر بیک زرا)یهدند

 نالوا هدشغ یاهننم قجا ۰ ردلکد هدایز ندهرتم

 ۱ .ردراوآ ما فزا هرم ۱۱۰۷ كنغاط (عربچبسا)
 ح

 ینامزواناتسبنچ عب (دلاورمهو) یهدندودح هریواب
 ادا روتتسم هلامروآو یلنالیم

 عاشترا نو "ریتم ندنتبخ ناتسیچ هدلاخ
 یسهورذ تانک بولوآ هرتم ۱۰ ۶۰ یسبطسو

  .زدراو عاشر هرتم ۱۶۷۱ كنغاط (یرا) نالوا

 رب یشهلسلس ( هکریبک هشب ربم ) یدندودخ ایواروم
 | ید لحنا دیک یتیدلوا ثرابغ ندنتسهرم رله

 ك e e ءزلا ون یتند زلغاط درغنم

 kk : زدازآ

 الا ا یتیدلشالک ۲ ندش رعت نکی زاق و
 ارا هدنلاخ یدلوا « هدنتبح برو لاعش یرلغاط

 .ایرتسوآ: فن, «بولوا هتسکع كنود یعافترا تانسبنم

 قیطلاب .«قزاهلبریآ هلبطخ هایم مسقترب ندایوارومو

 ,ندنشهیظع درابنا كنابنان آو عبا هنت هلام یزبکد
 یمهیراج هایم. ردا خاد هنسهنحوح یغامرپا (هبلا)

 یبرعو قرشا بوح هللا” بونح ؛بولوا قوچ كي

 .دویدیا لیکشت زین جوا هجلشاب نلیاچ نیا ندنراتبخ
 یابتتمكناتشرچ هک ردبرن (قادلوم)یکویب كاران وب

 ندنتبح هریواب

 «هرکص ندکدع ندا تن هغارب ؛قرهلا رلداچ قوجرب

 رل اچ نیا لدن هلسلس (هکریبکن زی ر)و ندندودح

 .راق | یرغوط هنیلامش .بررغ هدسعبو هبرع + لکشتنا



 ٥ جن 2

 ندهیغ دودسح هک« ردیرېن (نؤال) ید یسیچوا
 اقتام كوادلوم « هلا نایرح یرغوط هقفرش كرهاک

 ؛لکسشت هلبحو و .ریشیراق هب (هبلا) یغاشآ ندنس
 یغامریا (هسلا) ندیا عج یرلوص ناتسبچ نوتبو
 هدنسهرآ یرلهلسلس (هکرییکشزرا) هلبا (هکرییکتزیر)
 روک ذم .رولوا لخاد هابینالآ رورلاب ندزاغورا "

 «بولوا لوس یخ راپبا ضعب ندنرلعبات كرب جوا ١

 یرلوص نلک ندندودح هریواب :یرلهچلشاب كرلنوب
 (نادلوم) قرهقآ یرغوط هبیاهش قرش هللا عجب
 (ژادلوو) عبا ه(ؤادلوم) هني «(وارب) نلیکود تیره "

 نیک ندنتبح قرش ه(قادلوم). كلذک «(هواشوو)و
 ,ردهریاسو (هواسقاص)

 هلج هدهسنا راو ید رلوک قوجر هدناتشبچ

 .ردقو یلایاش هرکذد بولوا كجوکیم 3

 عبانمو تاناویحو تالوصحم ؛یساوهو ملقا

 «بولوا فلتخ كب یساوه كناتسبچ --,یتورت
 «هدلاحیعیدل وا لدتعم هدنتبح یف مش بونجوهدنررکم

 هل رغاط روتسم هلرلنامروا هدنراتبح لاعشو برع ر

 دارغیت استیابم قاج هدهرب واب .ردراو یریثأت هاوه

 قو وصو ؛راقیج ردق ههحرد ۳۰. هلساسح

 راکزور نسا هدایز لا .رثیا ردق 4هکرد ۲۰رفصلا

 نرود یطارهدهج رد و یسیغوط نوک

 ایاد راکزور نسا ندنتبح یلاعش قرشو قرش,

 زور ونحو یلامش برغو لاعش «بولوا دروغ و

 یطسو دحر .رودوروق هسیا یرازاک
 .راغاب نوغاي نوک ۰۰

 یلاخ ؛بولوا یرلیا ثعارزو تدنمكم یغارپیوط ۰ ۱
 یتالوصح + ردهدنتتسن ترد هدازو قم ۲ یسارا

 اخذ رادقم. یلیخ هرص :ندکدتنا,هزاذا:یکلع
 هدزو ًایرقت كنسضارا .وونلوا جارخا یدءونمو |

 یس ٤۷ هدزوو یعرم یس۲۰. هدزو «ناهروا یا هی

 یرلغاب .بولوا قوچ یراهزبسو هویم ..ردعورزم
 .ندروبشم .یاربغ. كسونرچ و كلم کلان ردا

 هکرییگنزب رو نتواتیعب بش هادنزل ت نالو انآ یسیلا

 قعا رز رام بولوا هززوا ترثک ریونک م دننیج

 هد هنس هرزوا

 بو
 .ردهتسارک یتورت عبنم"

 ۰ جن ۱۸۸۹

 لبخ هدرللوک .ردقوچ ید یرلیرآ .بولیریدشدتب
 .راقیچ قیلاب رادقم

 هناتسبچ هلینقو بولوا قوچ كب یرلندعم
 ییدعش .یدریدیقاب هلیرظن یعبنم نوسنلاو شموک
 ؛بولوا یالقو شموک یرلندعم یلترثک لا «هدلاح
 هینبا .ردلو ځد یرلندعم راسو روک «نوشروق

 یعارپوط راراهنلاعا ینیچو یم مهل راشاط نمرکدو
 «بولوا یلترثک كن یسهیندعم هایم . ردقوچ جد

 .ردیدولجو دابسل راقو چادس

 ۔اتسہچ -- .یرابهذمو ناسلوتیسنج «یسیلاها
 عن ر؛بولوا هدنددع 9 ۱۰ ۵۰۰ یسلاها كن

 هابحو و .رویشود یشک ۱۰۰ ًابرقت هنشابهرتهولیک
 .اتسراجو ایرتسوآ هلتتسن هنسبضارا تعسو ناتنچ
 نذنویلم ۳ كنهروکذم *یلاها .ردرب نوکسم كاك

 رنو .ردنالآ ینویلم ۲و والتنا نعت یلبچ یسهدایز

 یردسق ۱۰۰ ۰۰۰ ؛بولوا كيلوتق یسلک ممق
 هل ريل ېچ رئال آ .ردناتستور ی۱۰۰۰٩و یدوب

 ردقونانآ هدنشلابا (روت) رکلای «بولوا قیشی راق
 نادآ فرص تلایا جوا یهدنسهشوک ییرع لاعشو

 .ردنوکسم هللا لاها

 ناتسبچ -- .یرلهبصقو ربش هجاشاب «یتایسقت
 ۱۳امدقم رنو ؛بولوا مسقنم هباضق ۸٩ هجمرادا
 راقاعس هد۱ ۸۲۱۷ «هدلاح یرلکدتا لکشت قاس

 ندرك هیرغوط ندیرعوط رااضق «قرهنلوا وغل
 ایام

 لوب هقشب,ندهغارب نالوا یرکم كناتسبچ

 ۲۲۳ «یسهبصقو ربش ۱۵6 ًاعج :بویلوا یب
 رنو .زدراو ییوک ۱۲ ۲۷۶ وی رق كوس

 هیجلشار .ررینقنم هبهدلب راود او ههیحان ۸

 : درز هچورب اقر شو رادقم هل رل هبصق و ریش

 ۱۳۹۰۰ رکا ۳۳۳ ۰۰۰ هغارب

 2 خرو ۳۳۹۷۹ نسایپ
 ۱۱ ۰۰ و دالق

 140۰ غرسوآ EE عربنع را

 ۱۰۲.۰ جاپ وت ۱۷۰.۰ سیا ود و

 ۱۰. ۰.۰ جرا ۹ ۰۰, یرودسراو

 یر هبصق وات رو هدناه «هدنیلن وش «عربهور

 ۰ ردر وپنم هل رل هش رب اف وه أ

 یرب ندیکسا هغارپ --.یتراجو عیانصو یراعم
 روبشم ؛بولوا دودعم ندنف راعم کیا كنايوروآ ۱ روبط راسو زاق ا «نوبق هداز لا ندیاناویح دپ

۹ 



۰ 

 شفلو یسهیلاع بناکم راسو ینونفلاراد

 سردنو سدردن هدننابل نال آ یر ندهوا هدرلن و

 «بوناشاهدلاح رب لذتیموریقح هسیارلیلپج و «هدقغلوا

 «نکیا هدکعا ےکو رتس یراتبسنحو ناسل یدنک

 كنادعو ارعش ضعب ندا روبط هدنرلجا اریخا

 ؛بولک هنایلغ یرلهیلم تایسح هلیحبنو قیوسشت
 -رادو ؛شلوا ادب تایدا لکم هدنرناسل یدنک
 هلیناسل نالا یثاسل هچ هدهبلاع بتاکم هلا نونفلا

 هدرلهبصق ٌكچوک یک ییدلک هنسهحرد لا تباقر

 هبدادعاو هدشرو هادا بتاکم ید هدرلب وکو

 ناتتشپچ هدنوک ینوکو .«قرهنلوا داشکو سسأت

 ؛رویلاق یرک ندنرلفرط راس كناپوروآ هشراعم
 .روینلوا دع ندنسهیدا هنسلا كناپوروآ یناسل هجو

 كنهراج هایمو یترثک كنودوا هلروک ندعم

 كعیانصو یرثکت كرلهقرباف هدناتسبج ینلقوج

 ندایرتسوا سفن تکلعو «بودیا لیبست یتسیقرت
 یرلیا لا هجعیانص كنتلود ناتسراح و ایرتسوآ هرکص

 ۰۰ هدناتسېچ .ردیرب نانلو
 .هدیرهدار قنارف نویام ۰۰۰ یرلهونس تالومعم

 حشا . ردهدنسدناعش ےسق یعوج كرلەقىراق .رد

 «هد 4سرا

 «بون) و هشراف ٤

 قلعتم هماجو زب «تاجوسنم كوب یمهیعانص تالومعم
 هساوتارهوح هلا تاوداو تالا ندربمد .ردرابش

 یجارخا کک ندراعب .ردندنیال وهم یرحاشاب جد

 یازجا هریب «دغاک ینیچ .ردهدکتا مت هیکدتبک
 :ردراو ید یرلهقیرباف هراسو هوبیک

 هجلشاب یتالاخدا «بولوا كلشيا عبطلاب یخدیتراجت
 نایغوا لاعا هدنکذعو ینالوصح هراح كلاع «زوط

 تالوصح یناجارخاو ؛ندهبعانص تالومعم شعب

 ندهنسار کو ندننالوهعم كراهشراف هلا هبضرا

 قرط هددسیا ۳1 یعدراب هنابلقت كرل رب .ردنرابع

 یرللوریمد قوچرب بولوا لیمو قوچ یریاعمو
 .روینلو هدر کم لرلو هغارب , هک ردراو ید

 یتاونغقللارق ن الا ناتسبج حب رادالوصا

 كنیلاو رب نانلوا نیبعت ندهئایو هدهسرودبا هظفاح

 عونرب یسهرادا اذهعم .رویتلو هدنسهرادا تح

 ۲۲ بولوا سسوم هننرزوا یساسا تبراتخ

ETE UNEو  
 هدع دق نامز هدنات سچ س. یسهیخرات لاوحا

 «بولوا نکاس موقرب هدنسا (ییوب) ندنماوقا تلک

۱۸۹۰ 

 هدنندابق ت *(د و رام) هدننامز رصیق س وئسع ِ وآ

 «بولوا عبا هننادناخ خروبتسک ولنانسرچ دهن را |

 س ۰ ج

 ندناتسبچ یروکذم موق را(ناموقرام) ندبا موجه
 .هدننرف یعنشب هلدالبم ید رنوو ؛رلشا جارخا
 جارخاو درط ندنفرط رلبچ ندنماوقا والسا

 نکا هدنکلعو یرب ندنقووا رابچ .ردرلشلوا

 -هرادا تح دراتموکح كچوک مناطرب ادتبا «بولوا
 هدتنلئاوا یدالیم نرق یمدب .یدرلروینلو هدنس
 نالوا شغا السا یکلع یلیچرب هدنسا (وماس)

 رب یاتسبچ نوشنبربارب هلکعا جارخا یراراوآ
 هک« یایشعا لخت تموکحرب «ثلرهدیا عج هبه رادا

 قم هنتلود قنارف «بولوب توق یلیخ تموکحو
 وا روز ناتشمچ هدنتعرا ۸۷۱: .يدیلنا تمو

 هدهرصوا بوک هنطبض «(قولپ وتپاوسا) یرادمکح
 .یدشعاراشتناو لوخد هتکلم ید ید قلنابتسرخ

 ندنفرطراراجم تکلع .هرکصندننافو كقولپ وتیاوسا

 ارعا اینامرچ یشراق هران و رابلبچ «هلفشوا الیتسا
 عرب نوا .یدرلشع | مدراب هنلبشت كنغلروط

 هلا ونع(هقود) یرلکاح ناتسبچ ردق هیدالیم نرق

 هه ۲ ندا ۰۰۱۱ «هدلاح یرلقدلوا شعا تعابق

 یمندردروطاربعا . ء(نالضدالو) نرووس تمولح ردق

 , یدبا شاریو یاونع قللارق ندنفرط یرنه
 نروس تموکح لدهنخ را ۱۲۷۸ نیا ۳

 یلود ناتسېچ هدنامز (راقوتوا لسسیمرب) یینکیا

 یتکلاع ایرتسوآ نوتب هقشب ندلوربت «بوبویب یلیخ
 هننادناخ غروبسباه هبلایوم قحا .یدیشما طبض

 یتکلاع هدهبراح ییدا

 عمو ؛شلوا فلت یند یمیدنک « رار هلکعا بنا

 یعچ وا یلوروتو ؛یناتسبل (سالعو) یعنکیا ی غوا اذه
 قفوم هقاحلا هناتسبچ ید یناتسراجم سالو

 هلربخا :زادمکحو ندیا تافو هد۱ ۳۲۰۲ .:ردرلشلوا

 -روپسباه هدعب .ردشلوا ضرقنم ینادناخ (لسمر)

 هنغللارف ناتسچ تاوذ قوچرب رکید هللا فل ودو ریلغ
 ناتسیل هدنسهرص تالدنو «قرهنلوا باذتنا

 ۱۳۶۹۵۵۱۳۱۰ .یدشلو تصرف هکغا لالفسا

 یشراق هفلودور بونم

 (ناز) نالوا یبیصرب 2 رارادبح توستم هنادناح و

 ۱ ,یدشعا طبع ییا زلیس كرهدیا رظن فرص ندناتسبل

 نرق ینا ٤و نالوا و انامرح وم

 لراش ی رب نروس مکح هدنطساوا یدالیم



۳ EE 

 ۱ ی @

 هب تاتیالاپ یراقوب «بودیا تمدسخ یلیخ هنتابقرت
 یدافحاودالوا كنون .یدشعا قالا ید یغرودنارب

 ؛رلشلوا بس هننوق لیزفت كتلود .بودا كلکشوک

 ینارادفرطو (سوه) ندبا روہظ هدنشامز كرلتویو
 نوسب یاتسیج هل رفالتخاو اعدا نالوا هه زم

 یرارادفرط سوه وبا .یدراشعا فعض راچود

 یاتسبج هل وف د وغو تور یرلکدتنا باستک |

 «بوقوص هنلاح قللارقرب عبات هنفلروسطاربعا انا
 .یدرلشع افیلکت هننادناخ خروبسباه ندبکی یفللارق

 ید هدناتسراح هدنرخاوا یدالبمنرق یحنلآ نوا

 فالسیدالو یعنشب ندنراسنرپ ناتسبل نروش مکح
 جاہمىلغوا كنوو ؛شفلوا توعد هنغللارق ناسخ

 ایرتسوآنانسمچ «هلغلغ و هدهنوط هرکص ندنسهب را

 هدنایدرف نالوا یردارب كتنیک لراغو قودیتشرآ

 عبات هلیرتسوآ ناتسیچ یرب ندتقو واو ؛شاریو

 .ردشلیبهدنا هظفاحم تازابتما ضعت کلا :بولوا

a>یلایارب تنیج (18- ا  
AEEا  

 "الاعش .رداعسم هلا كغام را ندا قس ینتسلضاراو

 اوت ر :(وس ناو یاتتا)
 ۰۰ یلوط ؛بولوا دودح هل رتلابا (نایکوف) ند
 یضرعو
 كب یسیضارا .ردربث (وئچ غناح) یکے .ردراو
 تانا قوماپ «یاچ «یادغب رپ بولوا تنم
 روفاک «ییباغآ یغا چا دوط هحوح بارش «هبیط

 قوچ ید یرلکحو كييا .ردراو یالوصح راسو

 یلهمریصو یلکییا ؛ریلیراقبچ ریرح یلتیلک «بولوا
 . روشلوا خن راشاق

 هش رلهارخ سراف رخ
 ۶ اِ

 هينا E ۱ رد ۳ لهچ

 .ردشعوا هیت

 | هب اڪ

 لیکشت تلود رب هج ربآ هلیتقو بولوا هطخ كوي
 ۱۰۱۸" .ردعبات هنشلود مانا موبلا «هدلاح ییدتیا

 ها ۰ و ىلا ضرع و هلا

 یسلاها ۸۱۰۰۰۰۰۰۰ ردهرته ول ۰

 ۔وق هدینیج دنه ( 1512۳02 )

 7 هد نس هب ونح تہح كاش

 .ردیشحو یسلاهاو قلغاط یسارا

 ج هک ج ۱۸۹۱

 كناتسدنه (10۱۱۱۵۵0ظ8) ) یا لس
 -امهار و كم هدنس 4طخ هلاکت ۱ كانوک اچ

 یکسا» ییعب (Citta Vecchia) ۱ اکو ات

 كن( هتلاو) هدنسهطا هطلام «ربش ] ۰

 «یتماکعتسا .بولوا هبصقرپ هدنبرغ هرتمولیک ۰
 دناچرب كسکوب كبو ییارس صوصخم هراریلاواق یکسا
 .ردراو یساسیلک رب عنصمو عشاو نانلو یسهلق

 كسولواب ندنوراوح هدهراغم یهدننل آ كناسلکو

 لوا ندهلاو .ردیورح یغیدلوا شا افتخا یآ جوا

 .یدبا ی۔رکں كسهربرح هطام

 ۲ ندهشوقفل هدن سەر رح سیرق

 هبصق رب عقاو هدهفاسم قاتعاس | ارتچ
 لا كەر رح هلیسا (هرتیک ) هدعدق نامز «بولوا

 .یدیا ندنرا ریش كوب
 نزغاعسلرغطرا هدنتالوراکدنوادخ ۱ لتچ

 .هبصق لوکهنیاو هدنساضق لوکهتبا ] هط-*
 «بول وا ه رق رب ۱ قلتعاس قج نکا تم

 .ردروپشم هلس وص ندعم عفانو و ناقبیج هدنجا

 جرم هکلب و لداعم هنیوص یشو ًابط ییوص لثیچ
 هدکعا رابتعاو تربش بسک هنوک ندنوک بول وا

 .ردهدقوا جارخا هلتیلک هدنجما نر هشدش و

 یکسا((۱66۲02) نورکیک دوخاب

 اع رویشم لا دلرللامور

 نوا ها ۱۰۷ ندنر تم SE و
 هفسلف هلتغالب و تحاصفو ؛شغوط هدنن رڌ (موییرا)
 وضح هکحم «نکیا هدنشاب ۲٣ «بولس وق هنلیصح

 رادتقا زاربا هدنسهعفادم رلهلئسم میم ضعب هدنر

 عیسو اهد تاقرب «بودیک ۵ هننآ هدعب .یدیا

 نیبعت هنتسابر کک ایلیت هدنندوع ٤ هلا تامولعم
 یتد رلاوعد یسایسو میم ضعب رکید هدعب .یدشف وا

 نییعت سولسنوق هدنخراب ۰۳ دالبلا لبق «هاغعا.رق

 نوری

 هنیدر كساوقعب نالوارمضم هدنقحعارز یقرهنلوا

 ربظم هنناونع « یرد كنطو » « هلغلوا قفوم

PEEتحت كسودولق هد: رات  

 هلکعا هبلغ یرارادف رط (اتیلیتاق) نانلو هدنتسایر |

 مایا هلغلوا شتا مادعا هک اح البم اونظم اط ربا یوک |

 ندت وبیغ قلبآ ۱۱ .یدیشفوا قنندامور ؛قرهنلوا |

 ۸ ا



 ق ی چ

 ینعب) ایکیلیک هدنخ رات ۵ ۲ ,قرهنلوا بلح هامور هرکص
 تایقفوم مناط ربو ؛شلوا نییعت هنکلبلاو (یتبح هنطآ

 «روطاربعا »ندنفرط یرکسع «بولوالئانههبب رح
 هدننامز هیلخاد تارام .یدبا شلدنالیعت هلناونع

 ندنسه راحت هلاسرف «بودا مازلا یتفرطكسوییمو

 هفعشآضوا هالات هلدفک ندهیساپس روما هرکص
 ندرصیق هلدارآ راقطن ارخّوم ؛هدهسیا شمالشاب
 لربصیقو ؛شعا لاصعتسا یتوفع هلربهاشم شعب
 وطن | ؛بودا برقت «(سوواتقوا) .هرکص ندننافو

 سوواتقوا قحا ..یدیا
 لیکشن یبهثلثم تبه ؛بوشووا هلسویوطن
 هتماقتنادب  كسیوبنوطن | /ییهچجرت بحباص «هدنکیدتا

 4۳ داللالبق «هلیمازعا رادالج دوا «بوقارپ
 تناتم یهدنرا | لرک ندیم ر دنیا مادعا ,هدنخک راب

 حودع تماقتبسا یهدنناکر ح رك رکو راکفا تباصاو

 .ردلوادتمو روپشم یرانآ ؛بولوا

Chichester ( ) هد هرتاکنا 

 رب یزرکیح كل ,(سکسوسب) ۱ مت
 بونح هرتمولبک ٩۳ كنهردنول «بولوا هیصق

 . ردعقاو هند مع

 شما تم وصخ نالعاهسومن

 ر لزوک ؛یسلاها ۸ ۰ ۶

 یو ریهد «یسهعنصم هبا HF یسوراپ «یساسلک"

 .ردهبصقرب یکسا .ردراو یناهلرب,كچوکو

(Tschirnbausen Eاهم  
 0 ٠ )| نذواهنزیچ

 -وا .ندن ویصا رو نرو ۲

 «نشعوّیط هدهسازول یراقو . هد ۱۱۳۱ ؛بول

 ضعب قلعتم هدصر

 عونرب هاشم هنیک تان .ردراو یابغشک 3 و تامدحب

 ؛ ردراو یرا جاقرب .۰یدیشعرا عارتخا جد یبح

 كباس .یلو دنت الو, ینوهطسق ی
 34 یکم هجا هدنساصق هدرک

 هدنزانک.كلوک كجوکرب نالوا e بول وا هيصق

 دز | رد ,ندهبزق ۱,۸ ئنهیحا چا ودعتاو

 تعجإ م هیسلط ەدا , € وغاقیش »| ۱ اب

 هلبروپب
 عقاو هدنسسقرش لحاس تا هم

 ا 7 هر وفتح
 فو: لا كرر( ووقف )ا

 .ردهرتمولیک ا

 .ردبتشعا تافو هد ۷۸۰ ۸و

 یبیهام دیص. «یسلاها یلیخ ؛بولوا عبا هه واچ

 .ردراو یروعنو يكليو

 ایلیا ۶ ۳

۱۸۳۹۲ 

 ا هدنسمرا یلاعش ضرع 5 ۰ ها

Ta 7 i ءایسا كنهبسور (Tehikislar) ۱ O 

 یهد م  ( ISرح یاروام

 ناریاو هدنسبقرش لحاس رزرخ رع «هدنتلابا (رزخ
 ردبص) كجوکرب مکعتسم هدنب رق يدودح . ۹۹۹ +

  ۱ 01یخ نوتوت (00۲:09) ربیک دوخاب

 ؛بولوایدقموقرب ندنماوقا نامرج ] 7۰ *"
 «نکیانکب اس, هدنیب هییونچ تحب كنهقرایاد لصانع
 هل رج, (هیهبمنارف ینعی) هبایلاغ لوا نررقرب نددالیم
 | هابعبو شعبا تمواقم تقو .یلیخ .هرلیلامور هداروا
 سول واق تیا وديار ل وخد هبایلاتیاو ایناپسا
 ماب 22 ۳ بولغم .ندنف رط سو رام و

 ا ام ا ۱ .ردشمالاق یراناشن و
` 

 ااا (Cine) ناض شنو ۱ ناخ

 . قج 1«بولوا تکلع كويبرب هدنفرش) ۰

 . یروچگامو قارش ناتسکرت ؛ناتسلوغم بیت یلودنیچ
 0 یلود “نيج !ندسکیدتا کا د هکملاع خاطرپ یک

 ۱ .زدّزاو -یارف-م ك ولم ةدننسهرآ يكلم نيچ لصا .هلنا

 . نالوا یورزعم (بلتسا نیج"لصا هحایفارغح هدهداموب

 تا فر مار ادیان طیهج ہا ٹک: ندی کلم

 اسا 7 کلم نچ ِ ییهخاسمو دودح- «یعقوم

 | پچ دنه بولو عقاو هدنقرش یابنتم كنسهعطق
ETR 

 دما د هنيدودخ ناتشلوغمو + تس ندناخا وس اک
 دیس چر

 «يزفروک لج مبا د هریک طبع رک افرمش :رولوآ
 ۹ کز اک ۵ ا

 نيچ يونج ابوح «هلیزیکد نيچ قرشو رفصاررح

 ا
 ناتسلوفم "الات لا ت ابرع «هلبتکلم ایام
 اروخامو ناتسلوفم .ردطاحو دودح هللا ابروجتامو
 O RN هک مسا « ردنکسآ دس 7ندنفرط

 تکلعوب.رددودسم هادسرپ روبتم .دنلوطهرتمولبک
 ۱۳۳ هی لا ضرع ۳۳ هلا ۰

 نديقرش لاش «بولوا دتع هدنراهرآ قرش لوط

 یتچوا شوق « يمتعا لوظ نالوا یر توتح

 قاب ,ردلکد یغاعآ E E “هلی اسح

 دل, ید دیا باسح لخاد رانو رو هشېوک اطرب
 ۳۱ ودا زارت ا٣ لکش ر بیرق هرودم يانع نیچ

 اپ

 یسهیعطس حاسم . ردهدنل وط هرتمولبک ۰



 ن ی ج

 ردهدنگلکوس لثم 1 ی

es E 
 ر زّونه هدنفح یعاشرا یوم یا

 رحآ هيف تایفشکو تاغیفص :
 هح وتم هقرش نادر هرزوا تنه و هو تکیه  ٩

 نالوا لحم عفن کا RE سودیا ek لامپ ۲

 مچ

۳ 

 «هدهسیاشمام وا

 یر وص «قرهلالتشان ندندودح ناخش وغفو نادر

 هرحلشار رل وص ول. زاقآ یر و ظ هب نوت ق زنش و 4قرمشا
 هذنرلءرآ هل رلت و بودرا کتک قاهرفلوس چوا
 هرزوا قلوا هزنرکح را هبعشت تانلامح تبق و

 -هلشناسوت .ریثا زوای رع وط هقرمش ىس هاسلنس كوب چ وا ۱

 «ىلا بج بوتج» عي ( غنیل نان) یسیجترب كرا
Opaهدنس ونح برع یاینم_كنبچ,  

 ‹قرەالش|ن دنس هطخ(ناننوی)نانلوتهدندوپح دج تسو

 هدنبسهزآ یرلقامریا (غناک هسچ غنی) ها
 ؟زنازواردق هاحاوس یهدنسشراق یسهطآ هزومروف

 ریدو رللوق قوجرب .یرعوط هونجوب لابعثو
 , ۔وح هرات سا قوحر حیا هغامربا ییا و, .«قرهاززا

 تولواهدنلاعش كنوب یبیعکیا .ردما لیکشت ی رله
 یغامربا (وه غنآوه) هلبغامربا (غناکهچ غنای) ږوکذم
 هني ؛ رد« یلابح لاعش » يتعب (غنیله) عقاو هدنسهرآ

 هلرکو دادتما رک «بولوا دتع هقرش ندير

 ج یسعنجوا .ردود قو ندیجترب هکاتفترا

 لاعش هد رق یدودح ناتبسلوقمو هدلاعش یابتم

 *هلسلس نالوآ دنع یرغوط هنب رهنش نیکپو . قرش
 عافترا بسک هدایز اهد هدعب هاسلتوت تولوا ا

 .رولوا لحاد هاب روجام هایعسا (نافنیه) ترمدبا ˆ

 یلونح برع یرلعفتر ا ا هدلاح ره

 ۱ هدیر وص یکاد هدرلاروا بول ۱ هدنراتبج لاو

 رتغاط رونلو روئسم هل راق هدناقوا ا 3 ۷۹

 ترد جوا یر یافترا هه اصتقا یھ هکزدراو

 هرزوا تم وع ا < هوا اشا ندەزتم

 «بولواقلغاطو عفر ی اتبح بونحو برع

 یرلهو وا عساو هدنبحو و .ردفچا اهد یبخ قرشا
 :ردق وا 2
 | (عناکهچغنا) ندقامریاجوا نانلوا رکذ هدیراقو
 | لا" كلاع نون هلا لکد كن کلا وها غنآوه)و"

 يونج هدنبرقنوتنفو(عنوق غنوه)ثرهدبا ذخارابنا | رکو یلوط كننرلارح E ندنرابا ا

۱۸۹۳ 

 نامه «بولوا هرم ولیک برم O CAC E برق

 ن ی ج

 .ردهداعلاقوف یرلتیمها هلبتبنج یرثک كنیراوص
 مست كتب «بولوا وب كب یسجترب صوصخایع
 راطفا نابمهنلوآ فشک هاش ال زونهو هدنتسلاش

 یرعوطهونح هدعبو هونح قرش «هلناعس هدهلوپحت

 ندکدتیا قشیتسهطخ ناننوب كنیچ ؛كرهدیا ناار
 . ات كئیچو ؛نرهنود یرغوط هیلاعش قرش رک
 ليكشت ارج رب یللقیشالوط كب بوج ندنسهنروا
 ضرع ۴۲١ «قرهلآ رابنآ قوچرب ندلوضوخاض « هلن

 لیکشت هدننایرخ .رولنکود هنيزکد نيج قرشهیلاعش

 یسارح ؛هدلاح ینیدلوا باسح لخاد رایت ییدتیا
 ییا كنون «بولوا هدنلوط هرتمولیک ۶*٩ ۰ "ایر
 .ردهدنساهطخ تس عت هدشحراخ كسح یتجن

 .زددودعم ندزابا ےسخ اندام ینراضعب كن رلتعبات

 ندان را قرط هوس 9۳ کن اک و
 هدازندزو هدنززوا یرلغباتو هدیرارانک «بتدول وا

 نالوا تيكا كنهروکذ مر ازنا + ردراو رش كوب

 مدق کتبی یخد « قامربا یرانس» یعب (وه عناوه)
 «كرهدیا نایرح یرعوط هقرش ٤ هللاا هدنتسسشلاهش

 «بوود یرعوط هلاعش «ةزکض ندقدلوا لخاد هنیچ

 كرهنود هنونحو هقرش هدعبو «لوخد هناتتسل وغم

 هبهوتشلرب هل رېن (غنای نیه)و ؛ردیا عوحرهنیچندیکی
 تیابنو هقرش هدب «بوقآ یرغوط هونح ردق

 هنرفروک لی «هلایرح یرعوط هیلامش قرش
 هدنلوط هرتمولیک ۶۷۰۱۰۱ د

 یبوص ؛ندنفیدلوا كچ وکو زا یرلعبات «هدهسیا
 هدتلاح (یقیدلوا نیک كب یغانو-زو زا تشن

 هتنافس ربس یرلفرط رثکا ؛بویلوا قوچ یلسزد

 هدنرق «بولوا قو یراتایغعط .ردلکد حلات

 ربش هج وا «ناصاب ییضارا ناتلوت هدرارب قیصابو
 رب ردق هره .رذبا بیرخت تقو تقو یزاهبصقو
 یا نوتنسب كن هکلبت «هدهسیا شلپاب زادنس قوج
 هغامرنا یاو یراچنا رغکا كنم« ردفا هل

 بیرقهاحاوس ؛بولوا عبات هنسیجرب صوصح ا ىلعو
 بصنم هزیکد هبیرغوسط ندیرغوط" هلناعبن نادرا
 وی كا كنبج .ردزتتتیمها "ةبسنو زآ یرلنالوا

 نالوا یسیحنچ وا, كارلقام ربا ندا لیکتشت «نسهضووح |

 ناننو بویلوا وب رذق یسکیا رکیدهسیا(غناکیس)
 خاطر 3 ةقرةقا ییعوط هق مش « هلاعن هدیدودح



 لک

 فصن كنسهطخ ناتو .رولوا بصنم هنیزیکد نيج

 كب ؛بونلو هدنسهلام ینیچ دنه هسیا یسیونح
 «(غناک غنوه) كنينبچ دنه

 .رولیکود هنیرلقامریا یداوارباو نولاس «غن وقم

 یراکوی كاك رلنوب «بونل و رللوک قوچرب هدنیچ
 رز ناتسلو هدف یار تنغامزب | (غناک هچ غنا ("(

 )غنا - و )۰ (غندن - غنوق) ندرانوب ردلوک ٥ یلآ هحو

 جناو هدنبونح روکذم رہن یرالوک (وه - یا) و
 ین خود .رولیکود هرپو یرلهایم ؟هلصف «بولوا

 هب .بولوا هدنلاعش لروکذم رېن (وتیوناق) نالوا

 ( هچ غنوه ) نالوا یسیعنشب .رولیکود هربن و یغایآ
 یهایم *هلصف «بولوا هدنلاش كنو هسیا یلوک

 قرش كنيچ .رولیکود هزیکد هبیرغوط ندیرغوط

 رالودح قوچرب هدنسهرآ رللوکو رارهن هدنتبج
 .رلردا لیپس یلراجو تعارز رنو «بونلو

 كوب كنلحاوس نيچ س. یریارجو لحاوس

 لاعت یاهننم «بولوا زآ یرلهربرح هبشو رفروک
 یراص یرفروکو هلرفروک یلیجم عقاو هدنسبقش

 «هفشی ندنسه روح هبش (غن وق ناش) نار 1 ندزیکد

E EE(وئچغناه) هدنسقرش لحاس قرهلوا  

 هل رفروک نوتناق ید هدنسس ونح لحاسو یرفروک

 .هریرح هبش (وفوئچیل) هدنسبشراق یسهریرح ناتیاه

 -یلعو یرافرط راس كنلحاوس قجمآ .روینلو یس

 زود ید یحاوس یبونح قرشو بونح صوصفلا
 رانا .رلیوق «ررف روک كچوک قوجرب .بویلوا
 زارا ییلکش هلتناد رب هلراقحهطاو رلابق «رلنورب

 هدلحاوس و نالوا هدنلوط هرتمولیک ۰ .روبدیا

 یسهرنج كوب ییا كنيچ .ردراو رلناعل قوچكی
 هک. ردیسهطا (نانیاه) یهدنبونح یسیجترب ؛بولوا
 ییعنکیا * ردهدایز ندهرتمولیک ۰ EE طرح

 .هریرح (هزومروف) عقاو هدنتبح ییبونح قرمشهد
 ندهرتمولیک ۰ ۰. یلوط نالوا هبونحندلاعهک. ردبس
 هرتم ولبک ۱۰۰ یلح راط لا ندهرق «بولوا هدایز

 غناه) .ردشلربا هلزاغو (نیکوف) نالوا هدننرع

 یلحاوس قرش بونجو هدنفارطا یرفروک (وئچ
 .رددوجوم هزیغص ریارح قوچرب ید هدنبرق

 تا ضرع ۲ ندا --. یساوهو میاقا

 رب كناوه هدهعساو تکلع ر هلو نالوا دتع ردق

 رم رک ره لس ایوب ر اولو

 یس۵ راج هایم نالوا قوج

۱۸۹ 

 . .نالیاب یدغاک نیچ رورشم ندنفابلا «جاعآ عون یکیا

 ۱ نی ج

 وخ لحاوس .رودا فلخم اوه هروک هعاقنراو

  هدنربش نوتناق ؛بولوا دودعم ندهراح ماقا یسهی
 ۲۱ ۷ .نشدقو ۲۱ یسهجرد یطسو ار ن زاب

 : میلاقا «بولوا

 . نیشدف هسا هدن رپش (نیکی) نالوا دودعم ندهدراب

 . «وولواقولوص ردق ینیدلوا هدغروبسرتپو هوقسوم
 ا اوج كن هرزوا تبموع اذهمم
 . -رانک كرالوکو ربن كرلیلنیچ صوصخلایلع «بولوا
 ,یکهدراسعاو ا هلبا هعفا روماو تعارز یر
 | یمدضخو ری كوب كب هاوه a كن رلتري غ

 .ردراو
 كنيچ س. یلورب عبانمو تاناویحو تالوصح

 یرثکا «بولوا فلتخمو قوچكی یراجشاو تاناب
 هدرماسل نوچ دادعت «ندنرلةدنا و صوصخ هنکلع و

 -روه ؛ هیل وام «هیلماق .زرحاع ندقلو ید مسا

 لی, هاو روا ندنیچ رلجاغآ یلکهج یک ایش
 ۱ هراسو وبماب دوط ؛روفاک «یاچ «دنوار .ردشغلوا

 ؛دریو هدامر هاشم هنغاب جاو هنموم لاب هلرلحاغآ

 عقاو هدیلاعش ضع ۶۰ .ردهحرد

 ابو راجشا راسو یجاغآ لاقتروب «یجاغآ دوط عونرب
 . كنابوبح کیدل هدنیچ .رولوا لصاح یعاونا كن
 رپ لوصح لترتک ا «هدهسروبشدت یسهلج

 ,كنراغنص یغاشآ صوصخایلعو كنبلاها ؛بولوا
 .هرکص ندرت .ردل وسححم ول یشدعت رادم هوحاش اب

 .ردیاچو قوماپ كیا ی اتم لی لا اح

 . یاونا رنکا بولوا قوچ كب ید یااویح
 ۱ تا یا ك یرلتآ :ردصوصخ هنبج

 . کیاو یرلهدنام «بولوا زآ یراریفبص .ردبلهثح
 _ هعون جافرپ یرلکپوک .ردقوچ یراهود یلحوکروه
 یرایدک 93 ید یتا كنعونرب «بولوا مقنم

 یو قاشموو" نوزوا بولوا عون جاقرب كذک ید

 - نالیق ندهیسشحو تاباویح .ردراو "ید یعو رب

 ِ دنلوب عون قوچرب كرللازعو كيكو یعاونا كسراپ و

 بوضنحو نادکرکو لبف .هدنرلتمح برع «یک یغب
 . هاشم هغناتوا غنآروا قحو یعاونا هرلن وی” هدنتیح

 كريکحوو كبلک هراشوق .رونلو یرلکویب عونرب
 ..ردراویرلعوت لزوک تیاغو قوچكش صوصخ هنیچ
 ۱ له بولوا قوچال ید تاناویح ی کلکو هراف

 . هدهحرد كحهدیا فلت یناعورم هعفد شعب رلناهص



 "نی

 راقبلاب هدرللوک رکو هدلحاونس كرک ا
 .ردل وچ هحزب یعاونا زنکا «سولوا قوجكی

 هرزوا ترثک یسهلج كنهمولعم نداعم هدننچ . "

 «نوشروق مد قات «شم موک «؛نوتلآ ؛«بونلو 1

 نونلآ .رونلوا جارخا هرتاسو هویح-«یالق لکی

 .ریلیالپو-ط و هوق كرل رب نیا ندتبب هجلشاپ

 یلکنر هایس صوصخالع ؛بونلو یعاونا كرر
 ترثک كب یروک ندعم .ردزاو یعورب لزوک كب
 ؛هببسح قلق كنودوا هدهیلاعش تالاا .بولوا هززوا

 د .ریلساللوق هنر تاقو رحم «قرهنلواجارخا

 .رونلو یعاونا ید كراجحا

 سفن --. یرابهذمو ناسلو تیسذح .یسلاها
 بولوا یک ۳۸۱ ٩56 7۰" یتنلاها كنج |

 هلبحوون .رویشودیشک ٩ ۵ هنشاب هرتهولیک عبر رب
 یتیدلوا نوکسم هدایز ندنرلرب رثکا كناپوروآ كنیچ

 «بولوا بوسنم هنقرع لوغم رلیلتبچ .رویلیشالک |

 یرلنورب (یلیتنقیچ یرلکیک قانب «یصای یرازو
 هیراقو و قازوا ندنربرب یرلژوک «یطایو قیصاب
 هیراقو یرلحوا و هدنکو یرلشاق " “لئم
 ؛ضایهدنراسداق رابکو قارت راص راک زر ؛ش قلق

 ريس ید یرللاقصو قنس «زودو لاق یرلچاص

 هدیرتجما ؛بولوا نوتیو هصبق یرلیو .ردلت لتو
 .ردیبک قو صاضتا یللب هعتناو لبو نوزوا
 نکابس هدیونح مبق .ردقوچ یزامحهو نامش
 ۔اعش ےہقو «ڭچوک اهد «تولوا یلنیچ صلاخ را الوا

 قم تست اه هل را راتات لوغمو وجنام هسیا رلیک هدیل

 | هحایس كرلن و .راردبلیو یربا اهد زارب ؛بولوا

 هدناح کیدعش .ردراو یرلتباشم قوچ ید هلرللوغم
 ندرل بلنبج لصا هل رارانا وچتام نانلوب هکاح تام

 رب یفحو مین هدنرتبح بونحو ترقی هقتشب

 ER صوصخم هنبریدنک بوتلو ماوقا مخاط
Eهلیماوقاتسو یک تبلت لیست ندرلتو  

 ` .ردراو یراتتسانم
 ادنآ لاح عی ندهیاحه هنسلا ناسل نک لص

 نداعه رر یراهلک تولا نداصسا نانلو هديب

 یک اقرا یاس ما شم
 قدارتم ییا «ندنفح هلوا لصاح ددر «هتشلناللوق

 .اوتو عج كنسیکیا «هدقدنلوا لاغتسا هدکلرپ هک
 نیا تنیراهلک رثک ١ تناسل .رتنا نیت دصقت نا

 د ی ج ۱۸۹۵

 «بولوا یم هتمهح و ےک ر اھ بکم نداجه
 یناشمصت كناسل و .ردبکم ندلک ییا هدنقیقح

 تاناو لابقتساو لاحو یضام هدرللعف الثم بویلوا

 هلبسهوالع *رلهلک قاط رب هجربآ بارعا هد راعساو یننو
 ردق ییدلدا نظ لوا یسشنرکوا «ندنفیدنلوا هدافا

 یادتبا .ردجوک كب یریرص قجآ «بوباوا لکشم
 یسدافا یک ی طخ فقیلغو ری ر صم یطخ نیجهدلاح

 ترابع ندکمزیچ ینعسر كنابشاو داوم نانلوا دارم

 یرلغدلوا مبر رللکشو هلامز رورم «نکیا شغل و
 تیعضو فاتح .بودا لد ردق قح4یلشالک ۲

 لاکشا بکر ندهفلتخم طوطخ ماطر هدتماقتساو

 .ردشغلوا صیضخت هناعم رب یر رهو «شل آ یتروض

 رب صوصخم هبهلکر ره ندنرافدلوا یلابمه ررب راةلک
 هدرلتامز كوص و هدنقح ناسلو .ردکعد راو لکش

 تاعلاطم و تاقبقص خاطر نیققحو الع شعب لایوروآ

 ردراشغا طب مد ینتغلو قرص :كرهدیا ارحا

 راسوتغلو وعو فرضو یرلتایدا ندیکسادرابلنیچ

 ؛بولوارب هدنبج یداناسل لصا .ردراو و

 یدنکماوقا نانلوب ملکتم هلرلناسل راس هدنالاا شعب

 وجا یرادبکخ لال ییدعش .رارویمزا یر
 ذوفن یذ یراراتات ایروجام .بولوا بوسنم هثسنح
 ام ها هدب رادږکح یارس «ندنراقدنلو

 ؛بولتاللوق ید یناسلوحام هدرکسع صوص العو

 .رونلوا رشن هرزواناسل ییا هیعسر تاررح رثکا

 هاصوصخم طخ رب ذوخأم ند هارت یناسل وجام

 وبشا .بولیزاب دیغاشآ ندیراقو ینیچ طخ .ربلب زا
 .راردبا بقاعت هلوص ندغاص رلزطس یدوع

 «بولوا جوا نادا نالوا فتتم هدایژ لا هدنیح

 یچوآ قحا

 ر هدننی قیبسلنم «قرهنلوا دع یواتم د یچوا
 هارد رال یسک ر .ردقو هسش او تم وصخ ھن وک

 ا هک. زدینند سونج وغنوق نالوا صو صع

 هدیدنع یلاها «هلغمل وب قرف ۳۱ هر

 یءدنسهرآ تیهولا هللا ناسناو ندقدصت یبنادحو

 ترابع ندهنافوصتم راکفا ضعب هدنقح تامسانم

 ؛بودا بلاغ یلهداسو هلامز روض ؛نکیا شّثو

 -هکرد داقتعا هبهددعتم هبلاو تدابع هتعیبط نارا

 راکنا نویس ییهولا یر هبعش ضعبو «ش۶ا هنس

 تبو یبهیاحور یاسور كندو .ردشعاص هنلو

 سمر ید كنيدویروطاربعا نيچ ؛بویلوا یراغصو



 نی

 كسویچوفنوف هنب یسیشکیا .رونلوا دع یساحور
 هناوما حاوراو هزلبریو نج «بولوا ذوخام ندننید

 یرهبهازو بهار كراتو .ردنرابع ندیدابع
 كام /قجآ لاق .كمربو ربخ ندا ؛بویغوا
 هلند و ؛رارونل و هد هس رغ. تاکرح یک حا قالامرو

 (ادون) خدا یسعچوا .رارید (هسونان) هرلنالوا نیدتم

 دنبال زار رق-کیار ناف اوج تزبط هک هردیتند
 اغقلاح یکسا یدو قج ۲: بوداراشتناو لوخد

 .ردشلآ یتزوص كلتسربتبرب ابق تاغ «هلکعا
 تماقا هدنبج رصع خجاقرب یمظعا نشر كنند ادو

 ریپعت(زنوم) كنیذوب :ردشهکچ هتبیت هرکض ندکدنیا
 «بولوا قوج كب یرارتسانمو یرلبهار ناشلوا
 رقتنم هدایژ لا . ردهدهاپ هحرد یرلبصعتو تلاپح

 .ردو جد ناد نالوا

 هدنسهزاتم تالابا یک قرش ناتسکرب كنیچ

 هةل يباب ناف نیدقدنلزل زول تبرفکتا وانام
 ندشد جوا روک دم «بونل و .رلناتسم یلبخ ید

 .ردمالتسا ند ند نالوا, نغتنم هدایز نا هوکنص

 ارصالوا .ردشلوا لخاد.هلق رط ییاهنیچ تیمالسا
 ندارواو «لقن هنسهلکسا نوستناق ندرعلاةریرح

 راشتاهرلاروا «قرهنلوا لاخدا هنتبح بونح كنبچ

 كنهطخ نانلوا رتبعت+(ناننوی)لصوصخ ایلعو ؛شعا
 .ردتشلیا ندن هلمالسا نيد هرزوا تیموع یسلاها

 هروک هب راداقتعا یدنکو هدمالسا رود لئاوا لاعو

 هلال تسر هراصف «بولو عوقو هدنداعس تقو

 تاذ ندیک هكا! مالسا نید نیفلت ءرلیلنیچ ند(علص)
 وم هداروا خوبلا ینهرت هلک لات را هدنوتناق
 هرکص ندزبغیپ ترضخ یرلناطسم ازواو ؛رددوح

 .رلروتناطقاذو رکلاب قرهلوا ندایلواو هاو: هناصص

 هلزیکنح دالوا یلوسخد ییکیا هنت كمالتا ناد

 «بوسلوا عقاو هدننامز تاحوتف یرلکدتیا هدنیچ
 ردقوا نوجا مالسا ماع ةدنس هس طا تح تانایتنآ

 كمالسإ نند كسهبشحو هفناط لوغم نالوا لضم

 هلزیکنح لا هدهرصوا :ردشلوا یرلتمدخ هنلاخداهنیچ

 «ندنفیدلوآ یراج یرلبح یخو هتیرزوا مالسا ماع
 رتاتنو هلکلرکسع رانالسم قوچرب هدنتیعم كرانوب
 زلف هدااروا «بوسلوا لخاد؛هنیج .هلرلتیرومأم
 هدننکب هدایز كا رلن و .ردرلشلاغوح هلامز روصو

 - رط تموکح اعاد «بونلوب هدنراتبج لاعث كنيچو

 . ن ۱۸۹

 ناچ

 ۱۳ او وت نم شمزوکزارعاو ما | ندنف

 2 .كړکو رلن و رک, , .ردرلشلوا ۳94 ید
 ۱۱3 تان «ندهیغال تن" تلاع راس :رایکهد

Aناب + ا ندناسل وجئامایو نيجو  

 1 ید یبرع ناسل نالوا یساسا كمالسا ند «بویلمب

 ۱ كتهبهذم تابلعو تاداقتعا «ندنغیدلوا یرلف وقو

 یرلتداعو لاوحا نععب صوضحم هنب ر لت دنک هدنناع رشت

 یکی غو كنهئسم “لاها یهدنیچ سفن «ردراو

  یندهنوک- ندنوک «بولوا بیرق هسوفن نویلم

 هدنضاوصخ لوبقا یتالسا نید هدرابلنیچو .هدقلاغوچ
 لاها نچ .ردهدکنروک كلامعاو دادعتتنا رب لوس

 هدیپتیلقا كب یرانالسم "نبسن هنقیلک كنسسهیمومع
 كي هدنیکپ «بویلوا غو .موکح «هدلاح یرلقدلوا

 رب لتا ,كي هدهیسایس تاعوقوو روما راهعفد قوچ
 شدی هدنس هطخ ناننوب یک یراقدلوا شوط عقوم
 كرهدیا .مایق یش زا هنبلود نيچ لوا هنبب یعرکیندن و
 سر لدی هدبنیسا ناعلس هاش نابلو, ی رابتغم

 A م :یدرلشیا لیکشت هلقتسم تموکح ر , 6 هیذاضا

 هدنتلوډ نک ج . یر ربش قوحاشا «یلایسقن

 ید ینايسغت كتکلع هککدنبا لدبت یرادمکح هلال
 نیچ سیف هدلاح ییدعت ",بولوا تداع كلریدشذکد
 بها روجنم هخایقا رغح ؛هدهشیا همتا ۷
 دهل (غنیک غنبش) هل رکید مانو (غنوتوال) نالوا

 ار ؟ندنفیدلوا نوک هلرلبلنبچ هرزوا تیرثکآ
 كتابا توت نوا وبها . رولو دع ندنیج سس

 "وری, یسیلاهاو ی را هیسطس* هخاسم لی سمآسا

 3-۳ * ردر ز

 و ج ۳ هراموایک یر - تالایا
 چا .Sen مع الات :0)

 2٩ ۷۳۷ تب برش . لییچچ
 ضک BE CAF TAT غنوت ناش
 .ANY DE CE (VF Te نان وه
 wan fe zn NV: Aor یسناش
 ۲ UAV TASE اه اد درج ی
 ر 2 Avî Vs Aro وس ناق

 RG (هیطس و تالاا)

 ۱ ۷۳ ۷۹۹۸ نآوچهس
 Eva ۱۸ ۱ ا وئچ یوق
 rr 47 KEE هوم
 ’AES A e oo ناناوه

 er, UR ۱۷۷ 101 بر یشغیاک
 ۲۰ ۸ ۱۳3۹ ۷۰ یوه ناغن

 ۲ AA ۱۰۳ ۹ سا



 کتبر دن ی

 .(هیونح تالایا)
A0 FEA ۲ FAR11  

۳۰ ۱9۷ ۰۳۹ ۲۳ 
 ۲۹ ۷۰ oo ۲۳۹ ۹۲۳ ۲ ناتیاهعم غون ی

FY EE۰:۱  
VT oV ۳۱۷۲۰۳۱۱  

Te A۲۸۱ ۷  

 مسقنم هاب ا نا یه لال وبش

 ددنیعتمو ییانصق,هدایزبابو ,ییا رس قاچ نی.

 - رکم تلایا هبیفیوط .نادیرغوط دید ربا

 .ردزاو ید ردجاو ابصق عباد ,هنیرل ۽

/ 

 درلنو قحا :بونلوت از - قو هدنیچ

 عوفو راتیاور یلهعلابم نتعب هدنفش ینیلاها زاد
 لیخ رب یسیلاها تنم روم نیکپ نالوا نت .ردنشاوب .

Iناتلوا ارخوم کی نشو نظا ردق انویلم  
 ها ۵۰ ۰۰۰ سيلا ا كیظع ریش تو رای

 یرلس وشن ناد, راو رهن وک هدر را ۳ لو یلکد
 7 رقت هراینحا یراربق نالوا مولقم ارز
 هحورپ 2 در و تا را و 1(
 ی 2
 الط هلمنلپ کس هر

 ۸ ت رو و ۱ ا i ۸ نوتاق. |

 ۱ غنآوچوج qoe اچ نیل ۱

 ۸۶ 8+ هنتس اههفع لڪ لد و

 م
 عناکوک

or 

 1 وج حب و 2 وغني
 خیلی 1 وا

+ All hl5  

 ۳ وه rk تا وو واټ

 ۳ ۰ داو ابا واس ۱۳2۵۰ ناک نچ

i۲۵ ۱۰ يوخاپ  
 0 هد و ادر یووئیهاق"

 «بولوا هدزرط رب یعوچ 4 راهبصقو ربش یهدنیچر,
 هلرلفدنخ ولع هلا وايو ۀوزوق)و هلروس یسهلج
 هتولوا باشخا نیمولجب كنها یم وصخ ۷ویطا

 یر رنج نوش هج نا
 «رلدبعم رکبای مدنی

 .ردزاو یتدیرلعنصم" هدا ر ۲ ندشاط 1

 راط ابرثکا یرلقاقو سپ !ردلکم کی یرابربوک هله "
 ماشا هدلاح رب قتص ا السا هارالتسمالو

LDRرپ وک اچ وک  

 میببج ید یرله رق ,وئکآ ,«بولوا دوقفم, , رل هبفیج

 ندرلهبصق هاغمالوا یا یر روس ركاب هردقیمو

 هدرلربن ید یلاها وچ رب هدنیچ .رازوئلوآ قرف

۱۸۹۷ 

 هتفوع هبا راسو هرایارس

 بک جز

 «بولوا نکا هد نا راههودو رللا دنص هد رالانقو.

 . ردقوی یرلنکسم هده رق

 كنایسا ےس . یتراضو عرانصو فراعم «یییدم

 هینایرا ماوقا نک اس هداپوروآ هلیسیونح .برع
 ندسم هدانز لاو لوا لا هداسد ه وگبط ند هبماسو

 .ودنرابع ندرلیلنیچ هدم وقوا؛ هسیا راو موقرب شا

 لیکبشت ملاع رب هج را یرب ندنامز کسا رایلنیچ
 هلو عتساو ندنرلف رط ارط این خلبان بودا

 ندرافرط رایو ها زاغاط تیکت کشم لس ینسلک و

 ماوقا راس «نذنراقدلواشذ ریآ هلریبک طب حب یجد
 كنه شابس ماد هیلع ءانبوت ٤شم هع اب طالنتخبا هلعاو
 هبه راس ما یبراسیدم یدنک هدهنوهدافتسا نیدنشیدم

 - رد تشماشاب هج ربا اا رد شع ا!هعایباو سفن

 قرص ر كتيب دم را درر هدب اک نوجا كنو

 هن ره .زریلب هلوا " نیما. هدنغیدلوا یزلداحا یه دکب

 یزک كب رلیلنبچ E هنشندمابوروآ کن وک و ردق
 نوّرفو- هم دو ةنم ؤا «هدهتسرل روس وب هدلاح زا

 یفیدنلو قوغتسم هانا لخ تلظ ایوروآ هداطسو

 نکات نلیلنیچ* ؛یدبا هدنلاع ییدهش هنب.نیچا «نامز
 عو هتعنسصا «هتعارز: ؛بولوا لمذا قاغشالاچو ن

 «هدهنسیا- راو یرږلدادعتساور لیما هداعلاقوف, هزنهلو

 ارو تمرح هداعلاقاوف دن رهمدق ثاااعو لووضا ت

 یزافدلوا شعوب كسی رادادحا " «ندتفیدلول یراتب
 هليا هینامز" تاباجصا بودیم هل زا هلهحو رب ندلاح
 .نلرویمهدبا قر هدنروص .قفاوم

 ناامید. هلبا .ایفالرغجو ,خرات هجلشاب یزرفزاعم
 هکلسیو هعقو .بولوا تزابع ندبیعیبط راتو
 یوکو ؛رلیشم ز و تبا .هداعلاقوف یرب ندا

 ندږلدلج هجرلزوب ندناعوقو ,یرتاکدنیا طبع هننوک
 -هبفارغح هنامولعم .ردراشلبا لیکشت زرلخب زا بکنم

 نيچ,« یک اار وچ امد ناتسلوغم:«تبیثو .هنیچ یول
 ضو ۔هنپ ر لید نک :رد رطح کلام |عبا نیو

 .رلردیآ میسر ید رلهطب رخ. نععبناصقن ہڊز ر طوب
 نرق چاق رب نداتستاع .دالبم یرلهییا بک سیا »لا

 یرلپاتکقلعتم هرعش و هقالغا.ردشل زاب .هدنامزز ربلوا

 یراتفد هلو کپ هیهبوحو, هیکلف میافو :ردهثوچ

 راججاو فوسکو نوسخ ایرب ندیکدیبا «بولوا

 طب نمو دیقا یاعوقو "یک هل نازو یطوقبس , هيام

 یرلهنق تامولعم قلدتم هم وجو ته بدست



 نی چ

 كلاع یمدخ و یر ندهنوا «ندنعبدل وا صثاب كب

 یالع شعب یرلدتبا مادختساو بلح ندهیمالسا

 ندنتئیه باب را ایوروآ ًاربخا ؛یدراردبا هلاحا همالسا
 یرفو یسعش یراعوقت .ردراشمالشاب هکعا دادقسا
 ۷ هەنس ۱٩ رې «هدهسیا یرف یراربش بول وا

 هنهنفه ترد یا .ردبسعش یرلهنس كرهدبا ےض یآ

 .هتفه ینعب «رلردا ےسقت هغلنوا جوا بویت ےسقت
 مسفنم هتعاس ۱۲ یرلن وک .ردنکم ندنوک نوا یر

 .ردلدایم هدرعاس ییا مز یرلتععس ربب «هلغلوا

 بولوا رمثتنم یلبخ یراعم هدنرلنب ردق ه ره
 كرلنالوا لوغشم هلتراصو تعنصو هبکنم روما
 ؛هدهسیاردان كب رلنابلوا یسمزاب بووقوا هدنجا

 تقو هنامولعم میسوت یساوا لکشم كب كل نیراطخ
 یرلابعنالوا لوغشم هلا لبضع هح رل هنس «ندنغیدقارب

 یرادتفا قمزا بو وقوا هلبماق یراناسا قجا

 نالوا راوجحه یرب ندیکسا .راریلیهدیا باستکا
 یرلبتکم ر صوصخحم هکعرکوا یتراناسل كماوقا

 نوچایصح" تنبرانال اپوروآ ًاریخا یک ینیدنلوب
 .ردراشجآ بتکم رب ید

 ندیکسا هلبعدراپ یرلیعیبط دادعتسا كرایانیچ
 هد سنا هدشغل وا ارحا عیانص ضعب هدنیچ یرب

 :ردشم هلروک قار هنوکرب «بولاق هدنرللاح سا امد

 هلیچسرت هکلوک «هدلاح ی رلکدتبا لاغتشا قوچ هلعر
 دوقفم هدنرلب رلنک یرکف یربوصت لدعبو برق

 بیرغ تک ندرلاپو فلتخم یرلر «ندنخیدلوا

 یرلترابم هثدلوا هدي زام حرف ریل ترویص رپ

 «بولوا لوح هدنرادنع قلشارتلکیه «هدلاح یغیدل وا

 رامسر هغرابق هدنرژوا كيکو یشید لیفو هتخ :رکلاب

 و .ردهداعلاقوف یرلترابم هدقمزاق رللکشو

 قعووا بولوا ځد یراتائو ربص هدصوصخ

 لاغتشا هحرلهنس هلبلاعا كيش قفوا رب ندشلببق
 ییهیعانص داوم لومتم هده راس كلاع .زدراو یرلن دنا

 ندنرلکدیدنک هدهسا راو یرلترابم د هددیلش

 یرافدلوب نششرادادخا ابو" كع فشک یمرب یی
 .راردمورح ندنرادتفاو رکف كقلیرلیا یرلتعنص

 راپنش سنفن لوصم "ندقا زیوط" یک یسقاصو ییچ

 رب صوصخ هرایلنیچ یرب ندیکسا هسیا یلاعا
 : راه

 ترابع ندهبلخ اد ترا هصلشاب یتراحم كنیچ

۱۸۹۸ 

 دن ردق هبهد راب ًةقطنم ندهراح هقطنم بول وا

 نویلم زوئرد یرالوا عماج یتالوصح كيلفا رهو

 تنهعساو تکلع رب هوا نانلوت نوکسم هلا یلاها

 هبعانص تالومهو هینعرا تالوضحت هدنسهزآ یتالاا

 .ردیعیبط یسارحا ترا رب كاشیا كب تزابع ند

 رار مین ؛هدفسیا لکد مقتنم كي رللوپ ردقه ره
 رللودح ددعنم نانلو دوحوم ده هرات وو

 اوز نشد ا نیت تم لنت ضاوضخالعو
 ندا قبس یرکذ بولوا یلوط هرتمولیک ۲۷۰۰و
 ةهتساش هغوا دع ندلاع بیاجع ةقيقح رار هللا دس

 اقوف ییبلخاد تراجن هدنیچ لودج ك ویب نالو
 کک فو ربع ینئاخ ره كنيچ  .روبدیا لیبست
 كقلخ نوت ؛بولیروک تکرح رب كوب هسلریک
 :رونلوا سخ یراقدنلو لوغشم هللا اطعو ذخا
 -زاغ ترا یرایلنیچ ینیلمکم كنه يلخاد تراج و

 هراینحا یرب ندیکسا «ندنکیدتیا یتغتسم ندهیح

 و بولوا عونع ثراخت یارحاو لوئخد هنیچ
 هند لبفو بجو هكا کلا ندةعساو تکلع

 نارباو دنهو «جارخا تالومم ساف شعب قلعتم

 " :یدروئلوا تخورفو لق ههیرع كلام هلیسهطساو
 «كسْم ناب «تا-ندناتسلوغم -رکلاب هتسیا هنیچ

 وا لاشدا ترا شعب یک لاتش نالدقتف ناتسکرو

 اداوم نده ر وګذم را ظقا: هدلاح ییدعش .یدرونل

 روک تخ نداتزبتس « زا رب هلتغعلوا لاخدا هرونم

 هنت هنزص تراج نو ززا ؛یک ییدربک هخوجو
 "ریغو هلو نداعم «بوابجا هلکشا خجاقرب جد

  «یزوک ندعم «تاعاوسنم ندکوو قوما هوم

 " شعب هلا یاچوا كنا هعلشانو هراس نوین

 ةر ترا وبنشا .رونلوا ج
 . ندنفصن «بولوا زواج رایلم رب یونس
 :نداجارخا یرادقم ك هنفصن و تالاخدا یتهدای ز

 دایسآو با هرتلکنا ی 2 كرا و" :نردنرابع
 5 E اسا هل راک رشم زیاکنا یهد

 ایئر ب یش هل رکسع وا هيلام وق «ئسەرادا لوضا

 رب تنطلق «تولوا قلروسطاربعا یتموکح نيچ
 ٠ كنيلاحا مولع ا: ردا لاسقتنا اث زا: هد نجا كنادناخ
 ۱ تهارخ هدافلاقوف هدنقح تاذ نانل وب هدننطلس تخ

 هلوک ر تموکح راق ه ره . .ردزاو ۍرلتباعارو

 . «یلاع سلجم » یرب «هدنسیا لکد دیقم هلتبطورمغم

 2 ۱ هداعلاقوف



 ل ی 2

 سلجم كوب یا هلرلعسا « تلود یاروش » یرکیدو 1
 سلج .ردهدایز ید یرادتقاو مکح كرلن و ؛بونلو

 «هرزوا قلوا یلنیچ یچواو وجام یچوا «یلاع

 یتادازاورماوا لرادمکح .بولوا بک ندانجعا یتلآ

 . ردفظ وم هلکعا لیدعت و عضو یتاماظنو ياسو شن

 «ندرلسن ر بوسنم it نادناخ تلود یاروش |

 نیعم یرلاصعا «بولوا بک سم ندا رابه ندالکو

 .4بمداوم قلعتم هه رکسعو هبیکلم روماو ؛ ردلکد

 فیلجام-دروما :تموتح :ردتظوم
 زوما هات ومالا روم

 نیر اا هلع یر هلو هم
 یرکیدو وحام کز كن راظن رب ره بولوا ترابع

 .ردراویس سر تردوس ر کیا «قرهلوا ی لنیچ

 رتاود ةفاک هک.ردراو ید یتراطن یعوع ,شدتفلرب
DEESهبلدعروماو ندا شاتنف یتاکرحو دوم  

 تللاعو ما .رلنا اشا ےک دن هبقیظ و نت دید

 نات ل وغم .رارددودعم ندالکو ید ظا هعبات

 ؛بولوا دودعم ندهعبار كلام e ناتسکر هلا

 طو كنبرابمح نادا ییدعش سیا بروچام
 ندننالابا نيچ ,لصا «هلغلوا هکاحآ تم یوق وچ امو

 . زاهوادع:ندعب اب .كلاع دلا فدل ولوواډا یربآ

 قوا لب نیچ:یزب وب وجاه:یرب هد رار ی اےک
 ير انا ام «ېک یفیدنلوب یظانکیا «رزوا

 . ردیکم ندیلنپچو وجام ایواستم

 ربعتسو یقراصمو .تادراو كنود: نيج,

 .٠ اس رقن ؛بویلوا هروک هنسیعیبط تورو

 ی حرط لزلیکریو , .ردنرابع ندقنارف نويلم
 7 قرهلوا دبنبع یابشا یعوح ؛بولوا هدل وصا یکسارپ

 .ردزآ كي ید ینوید .رونلوا لیصع
 هدننامز برحو ۳/9: ها ها e هدننام زص یرکسع

 ا کس ند رش نویلمرب

 یالآ جاقرب هک ردراو ید یسهقرف لعم رب بگم ۱

 یراوببس جاقرب بکر ندی ا ۲۵۰ یربب هلا هداب

 . زدعماج یتسه راتبغاط .۳ هلا. ارععر ٩ و ینکولب

 نجوا ندد صواعض لیرطرب یک ات

 ۲.ننود بود یکتا لیس زاد برو
 پوط یهرز ۱۰ «توروق.۰ «نیتفرف.۲ «یلهرز

 ۱۳ :یسهود هبراتب 3 «یروباو لییروط ٩ «رکچ
 .هنیفس هعطق ۱۲ ؛ ًاعجو ندنروزآورق كرک ۷و هیقن ر

 نيچ ۱۸۹۹

 هبیکیا هلیمان یسولیفبونحو لامش«قرهلوا ترابع ند
 ییارب نالوا اشنا تسدارد یرللو ریمد .ردنم

 ید یرلفارغلت ؛بولوا ترابع ندطخ كچوک
 . رد زا

 ندیکساكي یخ رات كنیچ س. یسهیخرات لاوحا

 لوا هنس ۶۸ ٤ نداسبع دالبم «بولوا طوبضم یر

 -وفنوق ےکح نالوا شمزاب یاتک (غنیکوش) روبعم
 شمروس مکح لوا هنس ۰

 .اوحادرارادمکح لوا ندنوب تريد ادم ندا یئاب)

 «نوچهگیدروکیاعریغ ندربطاسا«یناحوقو اا
 .رویدیاناببیتغیدقارب هنع توکسم «هلبا دع كوکشم
 نداسدع دالبم بولوا هدسنماقم یلودوره كنيج

 نالواشمزاب یتخرا یلئاونع (یهس) لوا هنس ۰ ٤

 لقب ید یتاعوقو یلوا اهد قوچ هبسیا (نیجاعس)

 نالوا یداصتم هنخمرات ۸۱ دالیلا لبق هدهسرودا

 ۰ نددالبم س ورج

 هدكن هبنخ راوت كنام وسقو ندا نایرح كدهنامز رب

 هدناحره .روبدیا هوالع یتیفج هیم هلیقاب هلل رظن مالغاص
 بول وا كج وک اهد زا ندنکردعش نج هدرلتقووا

 .یدنشهوا ےسقت هتلاا ٩ ندنفرط ( وب ) روکذم

 شع غالبا ۸۱۲ یعددع كنالابا (نوش) ینلخ كنو

 هلیسا( ایه )بو روس تموکع هرکص ,ندنو «هدهسیا
 یتساکلا نی( ) نالوا ,یسناب كنهلالت كلا قو رعم

 نرف ۳ نددالیمے سقت وو ؛شعا ےسقتەتلابا ٩ ندیکی

 هدنرلنامز هلالس ۳ كلبا ندیا بقاعت ردقه هصنک هنلوا

 ییدعش یتلود نیچهدننامز كن هلالس كليا. .یدیشلاققا

 ؛بولواترابعندنتبحیبرغ لاعش هلیسطس و میس .كنیچ
 روبظ هداروا لوا لا تندم «هروک هنغیدلالک آ

 كلام عیسوت یرعوط هبونحو لاعش هدعب .یدیشعا

 نروس تموطح لوا نرقرب نداسیع دالیم «كرهدبا

 دنه ندفرطرپ ,هدننامز یسهلالس :(ناقاخ) ابو, (ناخ)

 طبص , یسهطخ ( مایا 1 ( نالوا یسقرش ممق كنینیچ

 هلبع ا( ون غنويه) هدنخيراوت نيچ ندفرطربو ؛شوا

 هيمن (یچوی) ایو (ابن) یشراق هنموق هلرترب نانلوا دا
 «هرزوا كعا قاقنا دقع هلموقر, رکید یرلکدتا

 هبرس رب یرعوط هنر هلی سهدناموق (ناک غناچ)

 نتخ هلمبهطتساو تایقوسو .یدا شغلوا قوس

 وا «قرهنلوا تابسانم دقع هلا ناراو ربلاءاروامو

 .دلشاب هغلوا یعولعم كنهسرع ما یعسا كنیچ تقو

 عسوت بسک نتراج كہا ندهمک قوبچ .ردشم



 ن ی ج

 یکسانیچ ردق هامورو ناریاو دنه ؛قرهالشاب هکعا

 اضعبیح ؛بولوا مولعم نيچ هاتیسانموبو ؛شلروس
 .یدیاشلوا تداع یسل وا دیس ید « یتکلعكيا «

 ینعب ارس لوا ندزامالشاپ .هغفلوا ارحا ارب تراجو

 برعلا ةر ارحو ناتسدنهو هلیشرط یدنه طرح رع

 ندرلیلامور .یدرولوا لصاو ردق هرصم هایسهطساو

 ارجا ندنفرط؛رلیرع یهر تراج كنیچ هرکص
 ةربرح مالسا نو رج هدمالسا رود لئاوا «قرهنلوا

 لحاوس كنيچ ندنرفروک هرصبو ندنلحاوس برعلا
 هدراقولو ؛یدرلربلک بودیک هنسهبقرشو هیونح

 لاخدا هنیچ هلقرط و ید یمالسا نيد «یک ییدلیند
 كدهنخ را ٩۰۸ ندنخ را ۰۲ ۰ كدالبم .یدرلشعا

 نروس تموکج هدنیج هدمالسا رود لئاوا قل

 بابسا دییزت رکو کلا« عیسوت هل رک یسهلالس (غنا)

 .یدشعٍا توفت دنبرغلس هدنصوصخ تیدمو نارع
 روهظ هلولم فثاوط فطر مدنصا رقنا تنهللاسوت
 شلوا حمو جره يلاوبجا كنيچ تدمرب «بودیا
 یسهلالس (غنوس) هدنسیدالیم حرا ٩۱۰ «هدةسنا

 ۱۱۲۰, .ردشعا عج .هلودرب یتکلاع نیچ ندیکی

 طبض یتسیلاعش فصن ,كنیچ یرارانات وچام. هدنخ رات

 «هل رلعا لیکشت یلود یوزعم هلبسا (اطخ) ؛بودبا
 مکح هدنسیونح فصن نرکلای كنيچ یسهلالس غنوس
 ندنسهلالس غنوس هد۱۱ ۸۰۰ .یدراشمالشاب هکمروس

 یراوقام قافتالاب. لا ناعزاکتچ رو بشم رادنقج رب
 اهد  رللوغم بقعرد :هدهسیا شعا جارخا ندنیچ

 یشزاق هرلنو «كرهروک یتغیدلوا رلوشموق نلهکلبت
 بوبیمهلوا قفوم «هدهسیا شعشلاچ هتموافم

 نيچ نوتو ؛شیشود رسا هنیلا:كن اقالبق هد! ۰

 | | ناقد بک دما شک نجم لی هل کت زدالوا

 «بودبا لبکسشت یلود یلنیچرب هلیعنا (ن وب) هدنیچ
 یراعم هدننامژ تاود و ندا ماود ردق هننس ارو

 روبظ هد ۱ ۲ ۸ تاچ .یدشعا قرت یلبح تاسداو

 «بول و ماتخیاود كر لل وغم هدنس هعبلن كلالتخنا ندیا راسا 2 ڑک ځوک ناخ نایلتیس |

 (غنیم) و ؟شلوا لئان هتنطاس تخت یلنیچرب هبامورف
 هلدهتسیدالیم ی رات ار < کت لد کالا شاسی ال

 راد کا نیالالپتپ و نروس مکع هنس ۰
 كن ااقالبق .ردرلشعا زيت یرلضعب ندنرلجما بولک

 وقرام) روشه قرهلوا رب ندرل لاپو روآ هدننامز
 هدنندوع «هلتماقا هنس ۱۸ «بولوا لخادهنیچ (ولو

 ۵ هک ج +۱۹
 شم ږی هو, هلصفم تامولعم هدنفح تکلعو
 رلتیورج ید هبننامز یر ا ra «یک یغیدلوا

  هبفارفچ تاقبقص قوچ رب + رن وسیم رباسو
 ۱ یرارانات یجعاب 2-۲ 6 EN a هينقو

 ر ەرۋ .ماتخ هنسهلالس غنیم ءهلموجح هنج ندک

 (غنیچ یا نالوا هو روس مکح .اذه انموب یا

 ناتتسکرت _هلدابس يکو رد رلیشعا ا یسەلال سب

 نانلوپ دنسب ب بونج تانیچو یبعن هلبا قرش
 كلود نوچ بودی مار یجد یا وفا یشحو من شعب

 ندن رل راد ج هلالس و ,ردبشعا عیسول یردودح

 هناراک هدعاسبم ,هب راز ویسیم تیوزج یرلضعب
 ۱ هبیورک فرطره كينیچ -.رلنو هلغلو هدهلماعم

 قوچ رب هابوروآ نرمی فوفو بسك هنلاوجا
 هدنسیدالیم جرات ۱۸۷ 4. .ردرلیشم رو تامولعم

 كا لانبدا نویفآ نیدناتدیدنه هنیچ ۍلود هرتلکنا

 یلاخدا :كاتاقرهز و هسیا یتموکج نيچ «بویتسیا

 ؛پولو .عوقو. هب راح هدننب نیل ود «ندنکیدتیا عنم

 یتسهررح (غنوق غنوه) کبک بلاغ رازولکنا تیابن
 هننراجم اوو ا یتس ۳ شب ییتلود ,نیچو «طبنع

 ندنبوبجو رلیلنیچ .ندراشعا رابجا هفع وط قیچآ
 «هلکعا نایلغ اهد هحزدرب یرلبصعت ؛بولواریکلد
 و «ندنرلکدتآ لتق یرابلاپوزوآ "شعب هد ۰
 بّرخنالعا هتیچ هدکل رب هسنارف ها هرتلکنا هعفد

 هتنیکپ- رغم یرکسشع نن ازرق و زفکنا ٢٠و ەدلا

 هلا دهاعم یتراکدتیار دقعا هعفد ولو ؟شاوا لخاد

 - اشرد ج اهنا ااو روا جد نەکا نوا رکید

 ناتشکا ندف رط رب :هدنسیرجه جرات ۱۲۹۰ رد

 ندفرطربو هلیتلالد كلکب بوقع: ی زات قلات | هدیقرش
 هنیج*ناناططم -هلیتسایر:تناهبس,هاش هد (ناننیوب) ید
 .. كلود راویلظ ین یکیا وكر هديا لالقتسا نالعا یفراق

 هلیلاشزا رازیغش هش راتخاپ اوروآو هتداعس ردهبمالسا
 وا فا قیدضت ی رللالقتسا

 هدنانول كاركو“ هوا

 ویو سف هدهتشدنو" تافاستعا هرعت یک ماع لتق

 "هرادا Ti هت رلنالتسم -هراخب ET کیا

 ۱ اند ب ل ؤو زفات هد ق ةنالاط

 دقتناوتبج Cineinatüs نا

 لاهور رب رم 14 ا
 دالیملا لبق «بولوا نیعت سولسنوق هدنخ راب 4 ۰



۳+ 

1 

 5 عج

 هدعبو ؟شخا اغا همم تامدخ شعب هننطو «هلغقلوا

 اور هد 6۸ هتل یل وا لو بش اعا
 یسشلوهدننلآ هرصاح ندنفّرظ اصح نتعب كجك

 هتموکح سار هلناونع ( روتاتکید ) «4تیرزوا
 یر هل رکتشغ ییذتنا عج لاحرد كار هریک

 ندتفوکح نوک ۱و «لصیلخ یتسودرا امو زورق
 هفعشا وا هل بغ وبخو تغ هتب كار مدنا اقفتسنام رک

 لایضع ها( شتولژم) دن را ۰4 ۳۸۰ یی القا
 شاو اتا علا ییذلوا هدنشاب ۱ ا وا
 یدشعا لازا ید وح و كماوفش كرا رک هتماوکتس
 رکصندقذلاق هلتموکع-نسآ ز نوک ۰۲۱ یخ هغفد اوف

 رفع ا"افعشا یزهبعا کت انا
 یناذو لاها نتعب هدنشهعنج ئالام كناقنزلا دج ت

 رب هلعنا و ها ۳ هل رودنا دانا لاما 3

 ی هدنموکح یرلیدنک .یدراشعا لیکشت تیعج
 ورد هم e كني رویج « ندنرلکدتیا وش

 رده دعا المج

 طیح رحم Mer ê a) و © نیسو ۽
 اشو هدنلختا اوف نيج لاری ny ۱9 2 جا نر

 رب :جعاو نانلو هدنیس ونح قرش یایم كنسهعطق

 :ردعقن«هکیا هلم رسا قرشویونجت باول وا زهکد ر
 Mer/de Chine Méridional Jigs) د نیچیونخ +

 ؛یزیکد بونح :یغپ (۳ 1181) ياه نان همچو.
 نکنوت :هلبا :نیشنشوق و نددنسهر رج .هبش: هقالامابرغ

 هلب ربا رج نیپیلبق هليا ون او ویو «قرهنالشاب ندنلج اولی,
 ردقهنسنهرزج :هززوم روف ؛قر هل زا ندرك طې رخت _

 (یرفروک مابس) هدننوغ یابتنم كنوب_:رولوا دت ن
 . روینل وب (ینوفر وکنیکخوت) ید هدنشنجبیلاعش بچو ن

 گن

 هاب زمک.د هواج ةلنتسم زا ون رو هلی هزیوح- هبش | هقالام 5 ۱

 تولوا قوح یرلابق او یراغبص هدردنا طالتخا ,

 1 ندپل ه رظاحم ه هیلنعح ,نت افسوس | ۹

 Mer a Chine) 0: ]هد ا۵|۵)یزیکد, نیچ قشر

N NT 1 

 ادن. ندنسةطا زوم و وفا تولوا كچوک اهد.قوچ,

 یار وط ..هلاع هدر وب | یس هیق لحاوس تنی « هلی ۱

 دنع ردق هنلحناوش اب روقو ای واج «قرهلوا دنع

 داعش مسق یهدنسهرا یلحا وبس نیچ ةلبا ورق ..رولوا

 كنو .بولّوا فورم هلا« زیکد یراص» یبسل

 .روبدیالکشت یرفروک لی ید هدنتبح نیرعلاعت

1 

۱ 
1۹۱ 

| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

 وى چ

 رب اع هلاینوناج ندریبک طبح رح یزیکد نیچ قرش
 (ناکوف) الاش «بولوا شلریآ هرلهطا كچوک هرص
 یرلغیص .رویدیا طالتخا هللزیکد ایواج ندنزاعون
 ییالوط ندنرلهغرصاق یلتشهد «هدهسیغو یرلابقو
 . زدلکد اخ نده رطاح هدنفح j RE یجدوت

Chinois)تعسو ۰  

 EES یضارا ۱ یلود نيچ
 دوس ها كن سهعطق ابسا و توقو كضرا

 ناتسلوغم ؛یروچام هلا نيچ نش .بولوا لود
 .ردزابع ندنتسهعساو لام تشو قرش ناسک ر

 هبش ایروق «هلزکد یراض هلزیکد نیچ قرش اقرمش

 ؛هلا یضارا رادقمرب نالوا عبا هبهیسورو هلیسهرب رج
 «هلاتسناغفا ای ؛هلاتسکرم ندتتبخ قرتت لاعش

 دنه ید ًابونج ؟هلاتسدنه ندنتبج ییونح بر
 .رددود حو طاح هلریکد نيچ ییونحو هلا قیچ
 هرتمولیک عبر ۱۱ ۵۷ ۳۵۲ یسهیعطس هحانم

 هحور هک زدراو یتسلاها ٨۲ ٤ ۷۳۰۰ :۰:بولوا

 :روینلو مسقنم ریز

 اه هرتمولیک بر تکلمم

 FAN sot ۷ 2 E نیچ شفن

 Voss iss QAT YY اب روچنام
 E F۳ ۰ ۳ ناتسل وغم

 ای eb ۱ ۸ تبي

 9۸۰ °9 ۳ قرش.ناتسکوت

 »۳ ۳9۰ ۱۱ ۰۷ ۶5 "عج

 -وغم «یزوچام «نیچ» نوسچ تالیصفت هدایز]
 تعحا هنب ر هدام «قرش ناجسک رو تس ؛ناتسل

(Tehing Kiahg)كب  

 [«هلیرویب

Eهچ عنای) و هدنننایا(وس عناک)  
 كنب رش (عنیک غنان) قرهلوا هدنرزوا یاربن (غناک
 هد ۲ .رد ریش« هدنسیق مش. لاش اهزتم وسنیک

 .یدیشغلوا طبنح ندنفّرط ؛رازبلکنا
 هحوربا) كابلات (ivi) ۱ ها
 كن( وار )و هلن ایا (هرونرتبح و

 اها ۰ ۰ «بولوا هبصق رب هدنلامش هنرتم ولنک. <

۰ ۰ 

 هردراو قوم لو رتمدو یسل

Ji Peni ) ۲ 5۳( ۵  
 ىلا ؛كناتلاتنا | ید ویچ 0 هس

 :بولوا هبصقرب هدننلاا هرورتلواهجورتآ و هدنغللا رق



 و ی

EEردن رک نع قلسویقسپ ۳  . 

 رد د(نیتسوایفب ) ی 5 دق ےس اف هبیصق رب , یکسا

(CivitaCastellana) 1 
 ۲ هر

 ۰۰۰ ؛بولوا هبصقرپ هدنسع بونح هرتمولیک

 هرتم ۵۰ هدنرزوا یربن ( هروحامور )و یسلاها

 .ردراو یسیرپوکرب هدنکلکسکو
Vecchia)هدایلاتنا کن ۲۱۱۵  

 لاعش هرتمولیک ۰۳ كنامور

 .اها ۱۲ ۰۰۰ .بولوا "هلکساو هبصقرب هدنسس رغ

 كلشراو یسهناسرن «ینایل تسب زس «یناماکصتسا “یا

 هامور زدراو راع

 یسدلتعالک ۲ ندنسا نالوا تعد ۷ ریش

 .ردهبصفرب عدق «هرزوا
 ناظلسنو ) EL ی ۱ TEE ناطلس رود (یدنفای دلا ۰

 رت چوار نا نیل | 3اد اوچ
 .ردندهياغع ىالع نالوا لان هب هم السا نشم

 یویچ ندننیسردم كناروا «بولوا یلاشنم لصانع

 یرانف «ندیپلچ یدعس هداز یاب .ردیلغوا كنبدنفا

 4 3 هلن وصج
"۰ 

 .ردطوم هللو ریهد رب

 گنج زر

 ۱ هرقات الومو نداشاب رې االوم «نددتقا ندلایحم

 یروچو هسورو هردا بودبا مولع لیصح ندیلاب
 ندقدلوا لوغبشم هلسرد تدم رب هدنرهسردم

 | یلوطا اهد٩ ٤٤ ؛یسیصاقرتصم هدنخرات٩ ۳4 هرکص
 جوا .ردشلوا مالسالا جش هد٩ ٤و ی رکسعیضاق

 «هرکص ندکدتبا هرادا یماقمو یآ زوقط هللا هنس

 هللاتس تراب ز هدانناو «قرهلوا دعاش ول مع ۸

 ةدنتدولبعو ؟نشعیا تمرزع هزاجح بناج هدصقم
 مور هد ۲ ؛بولوا سردم هنر كن هنا سرادم

 هد٩ ۵ 6 .یدیآ شلوا بصن هنکل رکتسعیضاق لبا

 هدنراولح ئراصنا بوبا ا ترطح ؛بودا تافو

 كنس رافلا مي باب)

 3 ی ۱۹۲

 یارحا بولوا تاذرب لضافو ع .ردشفلوا نفد

 حرشقراث الا » .یدبا یحو لداع كەد هبع مش ماکحا

 هلبرلناونع « ديوجلا ف یراقلا نسح » و « راتخملا

 .ردراو یتاقیلعت هبهربستعم بنک ضعبو یبلأت کیا
 ؛بولوا یناصقن هدنیاعر هدنقح فوصت بابرا قجآ
 یبرع نیدلایح ید ىلع بیس ندتخیشم دنسم یتح

NESعقاو هدنقح نویفوص رابک یک یمور  
 .ردوم یتیدلوا یناسل "هلاطا نالوا

 ۱9 بورد
 فنآ «تولوا ند هبناقع یابع نالوا لئان ههیمالما
 .ودسلغوا كنیدنفا نردلایح هداز یویچ هجرتنا

 یکهداز يربكشاط هدعبو ندنرد :بوغوط هد ۷

 یاشا هدننیعم یردیو ؛مولع ذخا ندا ریهاشم

 هلسرادمرودلوصالایلع ؛هرکص ندکدتیا فیرمش مح
 «هسورب هد ۷٩ «یصع.هد۹۷۸ «ماش ۷

 ؛شلوا یسضصاق لوساتتسا هډ ۸۳ و هنردا ۱

 بر کبمعیضاق لیا مور هد٩ ۸۵ و یلوطا آ هنس وا هنيو

 د مظعا ردبص هد٩ ۸۷ ,یدنآ شیوا بصن هنیل

 «قرهبلوا دعاقتو لزع هنیرزوا یرارصا كناشاپ
 هنسوا هنیو «شلوا يرکسعیضاق یلیامور اینا هد ۹
 هلا هنس ه .یدشفوا عیفرت 4 هیمالسا تخحشم دنسم
 ندکدتیا هرادا هلن افح و لدع لاک یماعقم و یا °

 هدنناب يدقمم تكنبرد «بودنا تافو هد ٥ (هرکص

 اپ رجم کیا هدنذیماربشو هدکر یز .ردشهلوا نفد

 .یدبشم ربدتنا

 تیبا هاب ] کدام د داد وچ
 [۰هلب روی

 (کوص كن كنس



 (ا فا الا لصف ءال باب)
 «بولوا یسا كناذ ییا ا E ا

 - هعیر نر سباح هبخوا) ىس ۳ >>
 ندنسیدنک هلبسهطساو هیح یلغوا هک, لد( لا

 E زور هه
 ندنفرط (هضر) رع ترضح هک.رد (قاطلادعس نب
 هل رلکلم ندقرمشم ؛نکیتشهوا نيبعت هنساصق صج

 عولط رخ طاع هلکاوک ندبرغمو كش طاح

 ترضح روضح ینکیدزوک هدنساور ییکتدتا

 تن سیدنک ندهفیلخ بناجو «ینلیا ناب هدیقوراف
 هلاّژس نالوا عقاو راد هنغیدنلو هدفرط ینئاخ
 ترشح «هنیرزوا یسید مدیا هدنفرط ر ًاباوج
 صج «قرهروب « تسزامهلوا مدا ےب نس» كقوراق

 وب .ردیورم یراثدلوا شمکزاو ندنبصن هنتساضق
 هدنس هراحت نیفص سباح هززوآ قلوا قدصام هنایژر
 لتق هده را وو ؛شعا مالا قرط كنهواسعم
 یوا

 مهاربا «بولوا هقرف رب ندهلزفعم ۱ هطب اح

 هطباح ن دا: ندنباصعا ,تكماظن ا ۰.
 هلطاب تادافتعا ضعب بيرق هرفک..رلیدا عبات

 .یدیا راو یرل هبیرغو
 بول وا , یعما كناذ ییا a اے

 ددا لزا لسرلارشف یبیجترب] ۴
 هروک هنتیاور یدنکو * شو هدنرلهبوبن تمدخ
 «قرهلروس ارتشا هرانبد ۱۸ ندیللالوسر بئاج

 بویتسیا قلرآ .هدهسدا شقلوا قاتعا بقعرد

 ماح) یصنکیا س .ردشفلوب هدنراتمدخ هنس ۰

۰ 

 ا

 ثيدح «روح»لا اورخاو راطفالااولجعام ربخ یتما 1

 .ردیسیوار كنشرش "

 ۱ لازبال» .بولوا دودعم ندصج لها هک. رد (یدع 1

۱ 

 .اشم (ناولع ی نجرلادبع وا)

 | مصا متا هدحلب بولوا ندایقناو الع ربه
 .ردشقو ,ندناصا لسی یف ؛شغوط |

 هنادهاز حاصنو هنایکح لاوقا قوج رب ندنسیدنک
 تافو هد( درعشاو ) هد را SV .ردلوقنم

 .ردشعا

 اب ناھا
 ۳ 1 3 a 13 هع ره 3 ماح

 كالبلاو هدرصم هدننامز ۰

 نیمادجم هفیلخ هدنخرات ۱٩ < بولوا ندامآ ندا

 ؛شفلوا مازعاو بصن هکلبلاو روکذم ندنفرط

 ردق هسیبلب «بودا هراح هلا قاوحا لهاو
 هنس قح رب .یدنآ سا حس «هرکض ندکدلی ربا

 .ردشفوا ل هد ۱۹۵ هرکص ندکدتنا تم وکح

 كنو انب نالوا روبشم هلیعتا (ءاوبلا ةبق) هدرصم
 ید (یجلارصت نب هعره نب متاح ) س .ردرتا
 «بولوا ندر صم ةالو یهدننامز هبسابع تفرش

 دز ۷7 هره) یردب هدندیع هال لکوتم هقملح

 قجم رب رکلایو :شفلوا بصن یلاو هننرزوا یتافو
 .ردشعا تموکح یا

 ۱ یولهد ماح

 ذم ناسل «بولوا ندایدا نازاب هدنناسل ودرا لوا

 هدیلهد هدنځرا ۱۱۱۱ .ردراو یناود یکیا هدروک

 -ردشعوط

 (دعس 3 هللادبع ن یدع وا) ۱ اط 3

 ندی رع یارعشو اسور ریهاشم ۳
 هدم رکو دوح یعساو «ردروہشم هل واس «بولوا

 تااک رخف ترضح ار به لثما ترس

 لوا ندثعب .هددسیا شعشبتب هننامز كزمدنفا (ملص)

 كناتسدنه (ندلارییظ حش)

 لاو ندنسارعش ریهاشم

 «بونلو هدنجا یسارسا یط ی یزمق .ردشعا تافو

 هدنکیدتیا ماحرتسا ینقاتعا هللا دادعت ییفاصواكنبردب |

 «ردب رلتفص ٌرانمّوم فاصواو» ندیللالوسر بناچ |



€ 
 اط ماح .یدشل رب وما هنقاتعا لاحرد ؛قرهل روب

 «هدهسیا شچاق هنفرط ماشادتنا (یدع) یلغوا كن

 .ردشلوا یرشم هم راسا قرش بو دیا عوحر هدعل

 یرلارحام ضعب هلسامز یارعش ایی هغبات تعاح

 ناودرب قرهنلوا عج یراعشا ضعب .ردلوقنم ید

 هدهردن ول هلبنف رعم یدنفا نابضغ ناودو و «بدت ر

 :ردندنزاعشا"هلج تب ییا رب وش رد ردا عبط

 رهدلا له

 كلا 1 تح

 ادلع دری

 نغالف

3 

 ندغق

 دغوا سما وا مویلاالا

 نامزلا

 اپمو “عب ةليا

 دد رتی اش

 رهدلاالو قب ام

 یهاش اما لسخا

 هراثآ ىلع

 یضام سابع ,N بک دا

 «بولواندنسار«شناربا نشبتب ] ک ۳

 .یدردیا صلخ (تیاده) ادتاو ردبللا باده یا

 دقت

 هماما

 د ر و-تب

 هدننامز

 :رددیراعشا "هلج و تس وش .ردراو یلاود بتم

 ماع رد دو هکره رظن نا هداتف

 و تشبیه یافق رد شی دنا دب مدنچ

 ؛بولوا ندنسارعش نارا | ینادمه ا

 لوغشم . هلقلراطع هدنادمه 0

 :رددراعشا *هلج تس وش .یدیا

 بابح نوچ اهسوهزا نک یہ اراد ٌهناخ

 تشذکایردزا جوم نوچ نانز فک یناوات

 ا سج ن دم هل ادرع ما

 هددادغب «بولوا نداداو الع ربهاشم

 هدنخ را ۲۸۸و «شفلو لوغشم هلا هدافاو سپردن

 «بودبک هنترایز كنیبننم ریبش عاش .ردشعا تافو

 عاشو «ندنکیدمروک تمرح هروک هنبردق

 سصقاون یدنراعشا كنون «ندنکیدنکب یتوخنوریک
 هک. ردشم زا هلاسر رب «هرزوا قلوا نیبم ويعو

 هرزوا دلح ۲ ید هلیعسا «بدالا هیلح» .ردروپشم

 .ردراو یرتا رب

 ارتا نامالغ (س ریما رغظم ا
 كکولم نروس تموکح هدرصم هلیمان

 كنوالف نب دم نیدلارصان كلم بولوا یسبم ۸

 ندنابعش لماک كلم یردارب هدنخ رات ۷۶۷ .ردیلغوا

 ن درو ته تموکح هنس رب :بودیآ سولح ه رکص

 .ردشكوا لتق ندنفرط یماما ضعب ؛هرکص

 ؛بولوا یا كناذ یکیا ندهباعص | ۳

IEبحاح) هک یر  Ni۰  

 ج ح ۱۹۰
 هدنسازغ دحا ریارب هلبا بابح یردارب ؛رد (یجرررخا

 یراصنالادیز نی بجاح) هک یرکیدو ؛ششو رضاح
 .ردشلوا دیبش هدنسهعقو همام «رد (لبشالا

RE۱۲ ( داهتحافآ  

 4 یاہفصا بج
 نانلو نارمکح هدنس هطح (دوا) فلتلحر هاتسدنه

 باتا هردا ناخ ىلع تداععس باوت هلودلا ني

 هاج ا هدد «نکيا

 ؛كرهربک ههناشیورد هوسکو «كرهديا بصنمو

 شلوا رار ىیردق ‹«كرەدىا

 تافو هدهر و« شع اتحابسو ریس هنف رط ره كناتسدنه

 :ردندنراعشا ؟هلج تدس وش . .ردشمام هلوا مولعم ي

 دورزم روح ر لد هلان 3
 رج

 دوربم رود ردق هچ ناب | ر رات نیا

 1 ی ی کا نیدلام اسح) ی 9

 كن دلا رغم مطعم لا E لب را «بولوا ندع

 ینطو هرکص ندننافو كنو و شو ملت رم دجب

 یسابع هفبلخ كابراو شا تحایس تدم رب «هلکرت

 تدوع ها روا هن هرکص ندنع وحر هنيلا رص اسم

 «هدلاح یعیدل وا هدنرلشاب 0+ هدنګ رات N «بودیا

 .ردشملوا لتق هللا اه ندنفرط یرلنعشد ضعب

 تد ییا ر وش «بولوا لوبقمو لزوک كب ی راعشا

 ؛ردیدهلج وا

 قمر یوم قبا ام معي هللا

 لمالا هبرق نمای كقارف ینم
 "ةیرعت هعدوتسا و ثكياتک تعداق

 راس ادا اقوف تم اعرف

 نروس تموکح هدرصم( خاص كلم) ۳
 و ی ۲۶ تکاارتا نامالض | »۰

 كنيلع روصنم كلم یردارب ؛بولوا یرادمکح
 «هدهسیا شعا سواح هدنخ را ۷۸۳ هرکص ندننافو

 یمکرچ قوقرب نانلوب ییانا «هلیبسح یتستئادح
 اما قاقنا هرکص هنس قج رو ؛شعا روما "هرادا

 قلود كارتا نامالغ «هلغغلوا سالحا هتخ موقم هلا

 ۰ ردشمک هند هسکارچ نامالغ رصم كلم

 رز هحور ندنسا رعش دنهو نارا

 :رديصلع كناذ جاق رب

 « بولوا یللیدرا اب

 گپ یرپ كرتامرس مد نآ 1

 تر دشاب هت وآ دوخ ارتش هک

 "هلج تس وش



E : 
 هدناشاک «بولوا یلثب ورق لصانع ىج 0

 : ردکنوا تب وش.ردشماشاب
 مروخ کوتیبو ی ماهدروخ ونایام
 مروخ یوتیب رکا مروخ رکج نوخ

 ندنکولم ناتسدنه (دجم یباح) یسحنچوا بس
 "هلج تب وش «بولوا ندنلاجر كهاش نوامه
 : ردیدبراعشا

 تصودز هرک مکشت لد رد تسوزرا دص
 تسّوا .هعوزرآ هرزک 7م دو 9

 تب وش بولوا یلدنقرس یسجمدرد س
 : ردکنوا

 مئامش )تو ناب ورب وخ مج یا

 مئامش ؟هدستم رش اسم تسدرا

 بولوا یلدنه (یداهلا دبع هاش) یسعشب --
 «نطو هد ریش ساردم (ه رکص ندمارطاتس تراز

 تافو هداروا هدنرخاوا یرسه نرق کا نواو
 : رددبراعخا "هلج تب وش .ردشعا

 تشحو "لمس وه اب ییاتیب ند رد دن

 دارادان ری شت آ هک قوش ا لد مادی

 :ردکنواتسوش بولو لاره ىا
 ددبکیم داش ام کک لد هک نان آ

 دننکیم دایارع هک مشوخ نادپ یراب

 هلج تس وش «بولوا یلراوزس یس دب مس

 : ردند راعشا

 طیحم هکدنک مس نانیشن هشوکب كلف

 دن و را 5 جاوما ليس هاش

 نکردیک هناتسدنه بولوا للسط یسک کک ج

 :ردنتو وایعااروش ردوا لوتقم ا ق عاطق

 ییادمش نه ناهح هکیاوخ رد

 یانیب ېپزا مدوشکب یمشچ
 یسکر ادیب دو ورد هک مديد ۱

 ییاهن زا ماد باوڪع رين نم

 E ےھاربا ی ا
 ارزو یرود ثلا

 هدعب ؛نکیا ندناصضق هاا یادتا «بولوا ندنس

 قرهلوا یناریمریم بلحو یرادرتفد لواو ینا قش

 كنايقغا ندا روهظ هدیلوطان | هدنخرا ۰
 هل وا قفوم هد هددسیا لوا رومام هنلبکت ۱,

 23 ۷ ۲ .یدنیتسا وا دعاقتم هدهب وق  ندنخبدم

 رصم هل رازو ؛بوریتک هنداعسرد یتسهنیارخ رصم ۱

 ۔رصم هایم یآ جوا نواو نشو بصن هنکنبلاو

۹ 
۶ 

۱۹۰۵ EE 
 ندنفرط یرللوق رصم «هرکص ندکدتیا هرادا ییهب
 .ردشلدبا لتق

  ۳ار
  3تعحا 0 هچ .

  ۰ 7 ۰ ۱كناتس راغلن

 ا هاو ۱ ینجدازاب یلغوا یجاح
 كنهنراوو هدنغ ٤۰ وا هبصق رب هدنلاعش هرتمولیک

 .ردراو یسلاها ردق 6 ۰ ۰ ۰ بول

 | شاتکب یحاح
 كنه رصیقو هدنسقرش بونح هرتمولبک ۱۰ كل ریش

 رب وي یخوکیم همحات هدنسد ع لاعش هرتمولبک ۵

 لو شاتکب یباح ندهللاءایلوا ربهاشم بولوا هرق

 روپشم هلغل وا یواح یس هش رش ةیرت كن هرم سدق)

 ۱۰ :یسلاها ۱۰۲۰ .یسناخ ۳۱۱ كنهرق .رد
 4 یدنفا یلچ «یسهسر رلرم o ( یی رش عماجرب ؛ یناکد

 لصتم هسه ر 2 كيم)ا راشم یو ‹ ىغا وق ص وصح

 ید هدننورد یسیلوح كنهیکتو یسهبکت رب كوي
 صوصلایعو كنهرق .ردراو ىعماج ییا هجربآ

 لو یرلوص راقا «قوچ كب یرلهحنابو غاب كنهیکت
 ردرویشمیرلهویمو
 هدنحصا «بولوا یدرکم كن هیشام کب تق رط هکت

 ۲ یا اقا جا 7

 ربش رق كالو هر 2

 -ربق «هدنساضق و قاس

 . ردفمطل تباغ ید یسا وهو تآ

 قر كننادراوو فاقوا .روتلو شیورد ردق ۰
 -رد هللا راد رو 3 ید ی رو هیدنفا ییلچ

 ۱۲ سیا شان یا OE هاشو
a hSلاها ۲ هو ها 1  

 ی

 «یادغب «بولوا تنم هگدلوا یسضارا .ردعماج

 لصاح یعاونا هثرلهزسو هویم هلابوبح راس و هرا
 لزوک دیذل تیبا هدنسهرق نلید ییوکزوط .رولوا

 لو شاتکب یاح «بوسنلو تدعم یزوط ایق رب
 یتیدلوا شلدا فشک هلتمارک ندنفرط یرلتضح

 هدنراتسوا اکربت یرلشیورد یشانکب «هلغلوا یوم
EEEیشاتکب هددبحات نورد .راردا هبهو  

 عون رب یاغلب نایازا هنلاعا یرلیلنت كنب راشیورد
 .رونلو 1 سس

 اقدام 6 شاتکی» |
 ۳ نا هنس 1 11 إف شا ؟ را

E 
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 مشاہت هام نآزا لفاغ ندز مشچ كي

 مشا هاکآ دنک یهاکن هک مسرت

۱۳۰ 



E 
 » هنسهدام « ماد

 لو مارب یک  a ۱.هبروی |
  ۰ناخ كباب ا مار دلت

  2یوگا او العیرود اب
 ول .هدنتمدخ اباي هدادرپش هرکص نده روع هعقو

 ؛هلنلح ر هضم «بولوا یلتبدآ لصانع .یدبشش

 جش «لوخدلاب هتسبردن ةتقلح كنيدلا لكا میش

 هیکحو هیلقع غولعو ؛شلوا یمردكرمش كنیدلازدب

 .یدیشلبا لیصحت ندیقطنم هاش كرابم ًاالوم یتد ی
 تار وقت كنناتک ین اونع *« علاطلاحرش» كني زار

 كنبواتعت .«یک ی یدزاب.تاقیلعت شعب هتم تاقدصت و
 » هدعب ردشلبا جرش ید ی را یناونع « علاوط

 كبط نف هل رابجا كرم رب نالوا ضراع هتسیدنک
 یکهدرصم هرکس ندنلاکا ؛بودپا ترام .هنلیصح

 .یدشوا بصن هبا رسو تیریده كناتسراچ
 هبط هنما كن د یلغوا ن.دیآ «ملندوع هنبدیآ هرکص

 فلات باک هلناونع « اقشلا » قلعتم ۹

 بط رب مت یلناوبننج * لیت رولا کیر نابل
 تباقر ياعدا هلیسابطا كرو ,.ردشمزاب ید يناتک
 .يدمبشم رب دتا ماست ید هران وا ,ینتقا زجر «بودیا

 نپهج هدینفج هجرت بحاص چا تا دیس
 .ردراو ينداېش

 | هی اما هدنش

 هدنساصق قاق اس 0 یجاح

 هدنسللاعش بر هزتمولیک ۱۵ ٌكنبسهبصق قجنافم و
 هاست و نویطسقد هیات هام را لق یفقوا

 ا ید رار وی کرک مبحاب.هدنب رق یدودح
 ردبکم ندهبرق ۸ ,یسهیح .,

Kaa) E iزH4dj)تاک » |  
 | .تعحارم .هسبەدام «یلج ی

 ؛بولوا ندنسارعش نارا | ۶
 یسب دنک ۰ ردمل راربش ی | نامز یچاح

 یسه رب ندنایداو رعش «هدلاح یتیدلوا یهربدنوق

 وش .یدیشلوا اسو ادا عج یاکد .هلتسح قلوا

 : ردکنوا تس

 دنمآ رب ت ا زا رولپ ماج 1

 1 و نانتفاو تک ورق هام

E E Aوآ ا  
 ناطلس رود بول ۷ دات :

 دع اح یشاب یاتسو هد ۱۲۲۱ هدئلان ناخ مجلس

" 

 جا ۱۹۰۹
 قآ هلا ات ودو :شلوا اشاب نادوبق هرکضص نداشاب

 یعیدل وا زادنا ل هدیگکوا ه رعن «بوقبح هزیکد

 ءبوشیرتک ههبراخم هایسولیفرب كنهرتلکنا «هدلاح
 هلا قو قرخ اغ نانلو هد ینهدنافوق
 ماش هدعب (قردنشوا لنک دک ڈک هل وساتسا نده رق

 ترک ندقدنلو هدن راکلکت رفا صعب لو

 ا کیا یسلاو هخسخا هدنخ را ۰

 .ردشع |

 15 73 دچا :ناطاتش
 و هدنننطلس rh یجاح

 .ردبلنوفیزم ؛بولوا ندارزو نالوا لئا هثرادص
 كناشاپ ینطصم لوتقم مظعا ردص نالوا یسیربشم

 ال میش هبشامز كوا لغلوا ندیرلمدآ

 Us هر ًارحۇم .یدیشاوا یشاب شواچ هدعبو
 ۱ هدر و هنغلظفاحم ةباحو :رقاس

 مورضرا هلیسهوالع یرومام تامعو قازرا هيب
 هتداعگ د ردرهنشوا هب "؛قرهلوا بصن هنکلیلاو

 راد هلکلبلاو و 7 و « نعت ماقمعاق «هلبلح

 هدنلئاوا یسهنس ۱١ ۰۳, .يدشفوا مازعا هرکب
 ردص هننسوا كناشاب ىلع یتبهارآ ا ةنداعسرد

 نوک ۰ قحا ‹هلغلوأ یامز رفسو : شلوا مظعا

 _- هسیا شع تمنع هدارغلب «هرکص ندمارآ هدهنردا

 7 «ندنغیدلوا شلرو رارف هنکرح یفادب «هد

 شا افتکا هلیریصتو میمرت هلراةعلق ؛بویعشریک

 r ORO هب هن ردآ رد ع ۶ و

 یراق هنل نع ا دجآ یاج را 9 هدنحر

 لرم ؛ندتکیدلبا رارصا هدافعتسا« هر ةن هعفادم

eهدنکلتفچ یهدن رق ویمکج 2  

 ا هنیززوآ یتاعدتسا هدعب .یدیشکوا زومام

 «قرهتنلوا لقت ۵ نعلطفا هبدتق هدنخراا ۰

 دعا تاقو هدازوآو ی بصن

 0 طسوا یزادتفا «هدهسیدیآ تاذ رب مقتسمو
 .ردهنس رب وراد تدم .یدیا

EL 

 یسهبکتو: عناج "هدنبرق اهاپ ینطصم .هجوق .؛بولوا
 دع .ردراو یبهلعو " یاجب هنفج هدنارق ریزو

 :ندشعا تافو هدنخرا ٩۶۷ هدباخ نایلس ناطلس

۳ 1 E 

 : (ندافەجاخ یسیرغوط اهد)
 . .ینان -ناخ دن زیا ناطلتس

 ا هجولوا رکن كناتشاب ردنکسا ندنشارزو
 یو ا اص» تاج و قارا رس(هاقبیم)



 2 یارک يا 5
 (,ناخ 0 ندهزیکنچ هلال ,نروتبس ت

 یلیبن, بولوا یر درلناخ نانلوا داب هلیاونع
 كلم :رولوا یبننم هزکنچ ,هدنطب رکس ی آ هجورب

 رؤي شات نی ناطلبس .نیدلا ثایغ نی یارک اح

 رزاق وت نی روک ود نی یک ن روع الوت i یباناج ۱
 یسمداز هحعع هدننافو كني رد .زیکنچ ن یرح ن

 هنس ید هچ رب بحیاص اهلکاهبلغا ناخ داخ ذبس

 یتوروم ت هدب بولاق یسوبیغو" زاژف ادق
 یحاص تریس نتسح رش ا تاقوهد ` ۸۷ ۲و ظص

 2 REE قوج رب سا وا

 قخالص كنا رس ڭا .یدیشمرتذتب اخ راهسرتو

 شعاع مدتی" هاد

 رد 9

 و ی هارد اخ ظرف ید
 فای ردا :ردیلغوا لا رک من رق نندالواةیارکتنالس یر یرکی كرانا سو راح"یاوتتع

 «قرهنلو هدتیافع نواه یودرا هدنرفس هو ا

 ی یسهرت ینیدلوا

 ؛بولوا

 هدنیسهرصاح هنایو بلغلوا تاذ رب عيش روسح

 .یدشلروک یراتمدخ قّوج لب هدناعوقو ا

 SEET «تكنآوک دام ناتو اخ مرق هدانا

 عوقو «ییالوط ندنتکرح ریاغم هنهاود تا

 عرق هجرت بحاص هدنخ رات ۱۰۹ فب رزوآ لک

 كنواو قلب تلق یا رکشلود هداز یارک میلسو ۵ هنفلناخ

 ؛قرهشلوا بصن ةكلنیدلارون یار کتهظع یردارب
 نالوا شعوط ین دیک لیعاعسا ؛نکردبا تدوعهع رق

 ناشیریو مریم یرلن و ؛پولک تسار هنیرکسع ه

 یسیدنک .یدیشمرووک ريسا ییغوج ربو شتا
 ندنتیدلوا دی حب و لخت هد ردقوا هسأ روسحردق 4

 نونع یراراتات , نالوآ  شعشل | هباباطع یرب ندهتوآ
 هنززوانداسف ندا روبط هدینپاع یییوبفن

 نانلوا میدقت ندم رقو ؛شقیا نصح هنسهعلق بوکتم
 یارکتداعس یلغوا كنا رک مرق < هنیززوا یصضحج طه

 دتماقا هدسودر هچرب بحاص «یقرهنلوا نیبعن هخلناخ

 ا دودا
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 ۱ تاف و هداروا هدتننخم راب ) ۱ لدو *شلوا ردومام

 راي

 - هدام «ییوک اخ د وک ] ۳

 . هل روس تاجا هنس ۱ ینوک ی جہا

 ربا ءاروام

 ندنس ازغهش

 :اردندنر اعشا. *هلج علطم وش «بولوا
 وزا تسم متسه هکول , سکر قوش زا
 وزا تسد ,منسش هکهدد تسد رک نادنچ

 ِندنیخ روم وایدا
 یدنک ؛بولوا

 ۱ :ردراو یخراب رب فورعم هلتسن هنمان

 وا ندنسالگو یی
 رو «شماشا هدیلهد هدنامز تهاش 0 بول

 : لنادم لصا نع یدادحا شم هنلط قوح

 73: ۰و ؛شعوط هدربعتک ی سیدنک هدلاح یرافدلوا

 5 E - ردشسا تافو هدیلهد هدنګ راب

Eولقب یا وا ی دهدسم د یجاج  

 ؛شخاشاب هدنات شدن .یهدلات ییدلوا نلناشارخ

 ۱ یمارعشلا كلم تكناهح هان ندهریع دولمو

 «ةما رفظ» نتبم یا وتقف كبلاراشم :هاتدات 2 .ییدا

 قلم هباشناو یزید بت« یاس وقت رب هلناوتع
 درسا صلح ( یسدق ) هدنراعشا .ردراو ییاتکرب
 "ردشعآ تافو هدنخش راد ۲۰۵ ۵

۰ 4 

 ۱ شاپ ینطبصم یجاج

 ندنرلنادناموق هعشاب كنونام یودزا نانلوا قوس
 «یدردیا هدنام وق هرکسع یهدنمهح ناورش :بولوا

 هداساوا .یددشلآ هنعاتطا تر یهروکذم هطخو

 - اونع-قلنارپمریم هد۱ ۱۳٩ هدعب ؛نکیا یشاب شواچ

 .یدشعلوا نییعن هنعاعس هغارم هل

 رب یا هحورب ندا هلآ وت

 ا :ردرشغ و تاوذ قوچ
 زود «بولوا دیق فل یبخع دک؛ینادملا عمزالا ن

 | یراهدنق دم نجاح

 نا دجا ناطلس

 هناربا هدیرود كا

 ثراح

 تا کپ تزاح-:ردشعا تاقو هدی رخآوا كن هب واعم

 هدنسازع ردهک؛یراصنالایشا نی ثراح--,یعارشا

 الا ثنلباوغلس مل دلولانم ةبعبرا امل  توع, نیپسم

 تكنشرش فادح 6 هنا لنجو نع هللا ملدا

 دب هک یس والا: یراقنالا ںینا نب ثزرام س .ردیسوار



a 

 راح

 دېش هدنسهعقو دحا ؛«بونلو رضاح هدنسازع

 هدنشازغ ردبهک؛یراصنالاشا نشرام--.ردشلوا

 لعب هک ینقثلاسوا نب ثراح س .ردش و راح

 ۔اضنالاسوا نب ثراح س: ردیلقا كنهشرمش ثیداحا
 ۱۳۷ ۲ ولو نا م دا ورع یابلشو ؛دجا هکر
 ۔هعقو ندانحا هدنسهرص ماش ش هدنسب رش خراب

 دام ن نوا ن ترا ج اردا وا لنگ دیس

 «بولوا یسهداز ردار ك داعم نم دعس هک«یراصنالا

 ۱۸ هدنسهعقو دحاو شفلو رضاح هدنسازغ رد

 هک یدعسلا لدي ن راحت .ردهلوا دیش هدنشاب

 .رددودعم ندماش لها بولوا قالثخا هدنزبعع

 ات مكيف رشم هک «ینبعرلا حبب ن شراب چچ

 دحا هک« یر رخلا تب اب ن ب راک ۱ رر یاو

 هک زاجب نر ترا چب .ردشلوا_لیپش :هدنس هعقو
 دحا ؛بولوا یردارب كزاج نب بعکو زاج نی دعس

 فزاع ن ات راک جا ادد ت ی رااح مدت هعقو

 لها هک. یرعشالا تازاح ر تیزاح اچ .یدزالا

 كن شمش ثیداحا ضعب بولوا دودعم ندماش

 هک.یمسلا یشرقلا ثراح نم ثراج -- .ردیسیوار
 .هعقو نیدانحا «بولواندهباص ندا ترجمه هشح

 هک یدک ن ثاراح نب تراخن چ رذشل وا دیپش هدئنن

 ندع یابطا و اھکح یرد «بولوا ندولق هوم

 یشرقلا ثراح ن, بطاح نم ثراح = .  یدیا
 ندا ندبا ترجه هشح یوا هک یعحط

 ؛راشغوط هدشبح د یرداربو یسیدنک «بولوا
 ندنقرط ریز ن ةالادہع هدتنخ را یسدنکو

 بطاح نثراح- .یدیشعلوا یصن هنکلیلاو هکم

 تیعم رار ها هابل ونا یردارت هک« والا یراضنالا
 هدلاح ییدتنا تمنع هتتسازع ردن هد ورن ترضح

 «شلروین هداعا هلتیرومأم نداییاص) هلال وسار بناج
 هدیوصتم ترضح تیعم هدنسهرا نیفضو

 ثراح -- .یمسالالایح نب ثراح س .ردشقو
 ؛شعا لقن هغ رش ثیداحا ضعب هک: یر کلا ناسح ن

 .ردشل و هدد ودطتم ترضخ تیعم هدنس هعقو لجو

 هدالوا ةعقد هدتباور رب هک« یل دلاخ ن ثراح بس

 (هنحر) بلاط ینا نب رفعحو هبات ةعفد هدنیاور ربو
 هجو زا« بول وا ند هلا ندیآ ت رجح هشبح :هدننیعم
 هدنندوع هلکع ا تافو هداروا یدالوا ترد و هطب ر یس

 كرهدبا جاودزا دقع هلزبق كياطم ن شاه نی دیزب

۱۹۰۸ 

 اترزوآ هرحعف ییدروک هدنکیدنیک هیربغیپ |

 1 ی م

 8 0 را 7

 | کتک اید ییهارا یرد كد نداهقف ریهاشم

 ۱ هک جر زا یراصنالاةم رخ ن ثراح س .ردشم

 | قدنخ «دحا «ردب «بولوا یسهلوک كلبشالادبع یخ

 2 لوس و. «شفلو رتضاخ هدئاورط راسو

 . یهود نالوا تلاع لنمدنفا ( ماض )هلال تیر ت رقوم

 1 لوص كنسهروس-« ةءارب» .یدنا نامل ۇئ

 . تفالخ .ردورم یغیدلوا تاذ و ید نریو ربخ
 تافو هدنخ رات ۶۰و هددهع (هضر) لع ترضح

 ثراح س .یلالهلا ةمارضحن ثراح --.ردمعا

 راح هدنسازف رد هک؛یدعاسلا یزاصنالا دایز ی
 .ردشعا تیاور هشرش ثیداحا ضعب و و

 وقلا نراه س .یعبرلا دنژ ن تزاخ س
 همالسا لها نکیا هزژوا هلرمع هدفنم هک صیعم ی

 | هلا لوشر باعا كر هلک هناعا ایفخ هدعب «بودا اذا

 ؛هدلاح یفیدلوا هدکعا ترجمه ربارب هللا (ملص)

 ندنفرط هعیر یبا نی شایع نایلوا یربخ ندنناما
 نا نمل ناکامو » هنبرزوا كنوو شالوا لتق
  .ردشلوا لزانیمهعرکتبآ « ا ءاطخالا مۇم لتقب
 | دن ون ن تزاح تب. .یدنکلا دعس نی نراح بس

 . دمالتسا < بولوا یالتخا هدننبضع هک ؛ ییمتلا

 . فیکالو «شعا هوت هدعبو دادنرا هرکص ندکدلک
 كنسه۶رکتیآ « حلا مپناعا دعب او رفک ًاموق هللایدهب
 ۱ :ردراو ید راد ردو نالوا شلوا بیس هنلوژت

 | ةریبص ئ .یراح سس ..یربفنا رش ن ثراح تم
  «هدهکم چ «بولوا هعادو وا یسدینک هک. یخ زقلا

 . لغوا «بولیتوط ریسا «هدلاح ینیدلوا هرزوا رفک
 «بولک هناعا هدعبو «شاراتروق هللا هدف ندنف رط

 ۱ رلع تماشا . دهنتفالح 2( هصرا) ربع تزل
 ادییق هدنلنعقو هوم هک اعصعض یا: نك واخ بس

 هماع بولوا یردارب تكسبق هللارباجو بالک وبا نالوا
 ن توج ادع وار رد شل وا دیش هدنسانع

 «شفل و هدنر لاحغ .دحاو رد هک. یب زرت ای اصنالادعص
 ۳ ها ااو اا دبع هدننهحقو هوم دغو

 ۱۱۳ ترک اا زا رخ نت شر راحت فلام

 ارت فا رهطق تاجوز هک« ىلطضأا عا را راز

 اابس قلطصم یب «بولوا یردپ كندر وج ندیوین

 4 ؛یشرقلا لیفط نب ثراح س . یدیشلک همالسا



 دا ح

 نجرلادبع هبا 4هشداع ترضح

 . ردیلغوا تالیفط یرا ردارپ" 1

 رضاح هدنسارغ رد هک:یبررطا یرابصنالا اظ نا
 -س .تلطلادبع نی سابعلا ن ثراح سم :ردششو 1

 ما هلرکب نیا اشنا ج

 دبعن ,تراح-.ینقثلا سوا نب هللادبع 91 ثراح

 هک« یو رمل ا یش قلا هللادبع نن ثراح --.یلجلا هللا
 شعب ؛بولوا یبهدازردارب كتهعسر یا  شایع ١

 هللادبع ن ثراح--.رذشع | تیاور هشرش ثیداجا

 ین را بلا ب بنام 7 ]
 وا س .ردشاوا دیش هدنسهعقو دحا هک« ی رولا ۱

 ندماش لها هک:یدزالا هللادبع ن ثراح هثکلع

 نب ثراح-- .یدیشلوا نک اسهدهلمر بول وادودعم 1

 هدناو ع یه رکص ندنواو هییب دح هک یراصنالا هلا دبع

 بس ,,ردشلوا دیبش هدنتسهعقو هرح .بونلو

 شال و هدنس هعقو ومر هک: یسودلا ها دبع نب ثراح

 هدنس 4 راح نیفص «بولوا نکاس هدننطسلق هدعب و

 تافو هدشننامز كنوو «شفلو هد كنه واعم

 لها هک« معلا. سه دبع ن ثراح سم
 تیاور هشرش ثیداحا ضعب «بولوا دودعم ندمش
 دیس ترضح هک .یرعلادبع ی ثراح, - ,ردشعا
 یسابایدوس نمدنفا ( ملص) ايالا

 . ردلوقنم هشرش ثیداحا ضع

 .یدیشعاترحه هشدح رار هلدعس یردارب هک«سدق

 هللادبع نثراح بس

 3 ردشعا

 ندنسیدنک ؛بولوا

 دبع نی ثراح بس

 اصن الادیبع ن ثراح --.یانم دبع ن ثراح بس

 هل ردي هک قیتع ن, ثراحس.یر
 كيتع لغوا هک.كينع نب ثراح:ردشهلو طاح |

 س:ردشهلو رضاح .هدناوزغ راسو دشا رار هلا

 هدنرلارظ راو ؛هتبقع هک.كیتع نب تراح منرخا وبا
 ؛بولوا یردارب تابت ن لبس -نالوا نشود

 تنا تب .ردشل وا دیش هدنسهعقو دیبع یلارسح "

 دیبش هدنسهعقو .دحا هک.یمططا یراصنالا ید 8
 جا, هک شرابلطنالا یزام ن طراح

 هدنسه رادیبع یلارسح «بونلو رضاح هدنسهعاو

 یراصنالا ةجفرع نا ثراح س . ردشلوا دیو

 ثراح س .ردشغ و رضاح هدنسازع ردن هک. یسوالا
 بهو یعهک« هبقع نب ثراح س. یدنکلا فیفع ن |

 -روکیلاخ یربش بوک هیهنیدم ربارپ هللا سوااق نب
 هده راحت یشراق ۰ هرلکر شم هددحا كسك ره کم

 ؛شتنک هدحا كل رودا ادتها هصدشرا نينا

3 
E 

 ر ۱ 0 ۱۹۰۹

 ثراح س .ردشلوا دیبش هدهراو یجد یسکیاو

 نی وزع «بوغوط هدنداعس تقو هک یلذهلا رع نب
 ا ۷۰و شعا هشرش ثنداحا تیاور نددوعسم

 - ردشلیا تافو هدنخر

 ارب هک یر

 ردشعا لقت دن رش تیداحاضعب

 .اضنالا ورع نا ثراح بس

 تبواوا یسیاد.ایو یسهحع* كیزاع ن ء

 ور نت رام

 .یدسالاورع ن ثراح ثعکموا -س,یعوسلا یهابلا

 یمازع وبك اوفا یشرقلا ورع نب ثراح بس

 .ردندندع ی ندنات زه هب هنیدم ندهکم . هدنس هن

 بناج ؛بولوا ندبه ی هک «یدزالاورع نا ثراح-ش
 یسیلاو مور یءهدماش هلکدیچلیا ند (عاص) هللالوسر
 وزع نل ره دلا ٠ شن رور اعا هدر
 نب ثراح دقاو واس. ردشع و التف ندنف وط قاسغلا

 نینحن «بولک همالسا لوا ندهکم عف هک. يللا فوع
 هدنشاب ۷۵ هدنخرات ۱۸و «شفلو رضاح هدنسهعقو

 بس. ردنسیوار هشرش ثیداحا ضعب .ردشعا تاقو

 تزضح دزن هک یرلا نافطقلا قور ن فراخ
 هرکص ندقدلوا رغم هلاعا «بولک هیربغیپ

 هکعا توعد: هاعا یهوق رار هلاذ رب ندراصنا

 راغ ادیبش ییراصنا.ینوق دلا یتیدلوا رومام

 بس . یدشمامهلوا ردتقم هنسهظفام یسیدنکو

 نععب ؛بولوا دودعم نددنندم لها هک« هن-رغن ثراح

 فیطف ن ثراح س . ردبسیوار هفشرمش ثیداحا

 «بولوا دودعم ندماش لها هک.یدنکلا ینوکسلا
 ثیداحا ضعب ندتس دننک یوا نی اتش هدصج

 زرا و ت ا بس

 ولا س .ردند ها ئا رعشو ناسرف هک« سوق نب
 ردبو هبقع هک یر را یراصنالا سبق ن ثراحدلاخ
 تعک نن ثراح -- > .:ردشقلو نضاحب :هدنراازع

 دېش هدنسهعقو هماع هک. ینزالا یراهتا یراصن الا

 ندبرع یابطا هک .ینقثلا ةدلک نب ثراح--.ردشلوا

 نب ثراح س .ردراو یالتخا هدننبح بولوا
 -وا روبشم هلکغد داصربلانباهک یتیللا ینانکلا كلام

 ثراح بس .ردیسنواز هشرش ثیداحا ضعب بول
 ترمضح هک« كلام نب ثراح --,یراصنالا كلام نب
 وا ماجح ندا تماجح همدنفا (ملص) تاناک رضف

 ثراح س .ردسا كنسيدنفا هدتناور رب و كدنه

 دیش هدنس هعف و والا یراضن الا دوعسمنب

 بناج هک .یهعنلا لسم نب ثراح لسم وا --.ردشلوا
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 قالغا لوبق هلکعا فیلکت یدیحو هلک هموق وا
 ندنینع رکسع یهدشبععو ؛نشغآ تدوع هنرزَوا

 -رلشعا تناکش هربغب ترضخ .ندنراقدلاف مورخ

 «قرهلروت ناتو ربدقت کرج كيراخ «هداهس

 همان رب هوزوآ قلوا لاما هن وم ةفالسحا هندی

 ناشعورغو ركبوا ترضح هما وو؛شلرو تذاعس

 .یداشوا قیدصت هدننامز یراتفالخ ی دندن ر لفرط

 تافو هدنناغز یفالخ كناغمع ترنضح هجر باص

 روم تداعس همان نالاق هدنرد "هدهسلا شعا
 قیدصت هلمارتخا لاک یدندنف رط زی نرعلادبع ند رع

 ثراحم يشرقلآ لسم نب ثراح .یدنششوا

 ندنوا .بودبا تعب هدهرخشلآ تح کن ن

 دیش هدهیسداقو «شفلو سضاح هدناوزغ یه وکښض
 دعسهک «ییشالا یموالا داعم نب تراح بت. ردشلوا
 رضاح هدسا زع رد «بولوا ۍ ر دار ملذاعم. نب

 وا اس .یدنکلآ هبواعم نب تراح ت .ردشفو

 رهن ثراح تس .یراصتالا لعملا نب ثراحب لاا

 .یدیشتا ترجش هشبحرارب هلیسهجوز هک یح ا
 ترضح تیعم هدالبرک هعقو هک. ةیعش نب ثراچتب

 ا سنا نوا شش ملت مات
 لتشاذه ینا نا » هدنفح نیسح, ماما ترشح بول

 ثیدخ «هرصنیلف هکردب نخ قارما اهلا لقب ضرا ف
 نامعنلآ نی تراچ حد

 .بونلو هدنرلارع دحا و زنگ رر راس

 نانا نب ثراح  .ردشلوا دیبش هدنسهعفو هوم
 دشمن و رضاح هدنلازغدحاو ردب هک« یسوالایر اصن لآ

 .یزاصنالآ یلعلا نب عيش نب تراح دیعس وا

 یشرقلابلطلادبع نب تراج نب لقون نب تراح سس
 یسهداز مع ]رفا تانا ف نرخ هک شالا

 نیت هتساصق هذح بولک هناعا ۳ هلل زد نالوا

 نطو هداروا :بودیک ههرصب هدعب .يديشل رویپ

 ۷ هدنتفالخ نام كنامع ابو رم ترشحو شع 1

 جوز دن یری كنايفس وا .ردشعا 8 هدنشا

 خدا خانه لوشر ثرنطح «هلغلوا ش
Ekداغ ند و ناربه6«یدنکلایاه نل  

 ماشه نب طراح س .رذشلژا دینق هدنسس هبراح
 ی ور ماشه ن ثراح نج زلادبعوا سس. :ىنهجلا

 ها ڈو نب دلاخو یردار تاهح ولا هک یو رسما

۹۰ 
 4بولوا رومام هفارط رب هلا هرس رب ندهللالوسر

 یسهتالعو قشع هبه تنی هشئاع ناراو هربیز نب

 5 ۱ : دیدی راجشآ

۱ 0t 
 یا لیهعمح یتهدلاو كياطخانب رع ترشح

 ا ًمرپمو شش و هدردب نکیا رفاک «بونلوا

 ترشح بوک هناا هدهکم مت 23 ةدع..,یدبضعا

 .«شعا قرص هداهح کلم هام هدنتفالح نامز ل رک

 كدیلو نی دلاخ .زدشلوا دیبش هدنسهراح لومریو

 ناو یسهدلاو كنج رادع” لغواو یسهربشم»

 ترضح هردص ندننافو كنسیدنک ییهمطاف یسهحوز

 سس ,نابهو ن ثراح س .یدشعا جوز قوراف
  7 ATE.یهجلا كنرب نب ثراح <

 ها ندنکولم ناسغ ی ۱
 «ناسغ»] .ردیعساكنب رب ندنکولم

 ا دشن ۷ 1 روب تعحاع هنټ رلهدام ۹ هدنک »و

 ا یر ۰ ۱۱ لا ها ن نراخ

 کن هنری ؟هلیصق ندهعبش تافلعم ؛بولوا نادلبیع

 ؛پولوا هیوسنم نسلن لئاو لپ یکبار , ردیبجاص
 ایدنک:هردشماشاب لوا تقو زا ندمالسا روهظ

 هدنقح ِتاصاخب یهدنسمه را یسهلیبق بلغت هایس هلیبق

 ام وا یخدیراعشا ارکید "یتلعتم ما داور اسو

 لر O e4 : * رد وشب یعغن ال ۳ 3

 تغيب ال + اه ةب هم اه ذيب , اسنتندآ
 الا هنم ليوا” بر
 Ë0 و د ورب ایر دفع دب

 0۳ "۹ اهن ا فام( ا بھ اید د.یداق ها جلد

 یب لیا وا
 ھو او ها | یو ن ڭٹراخ

 1 هدم 5

 شب رفر ؛بولوا ندبرع يارعش * ریهاشم ن دا روبظ

 هتکلسبم تندعیر یا ن ور

 tête +۶۶ TA ًارخۇم .ردراو یراعش  لزوک ؛بولو | عبا

 : رد وسنم هنس هلمسق

 بس ,ردراو ینایلع قوج كب هدبنقح «پولوا

 لی هدنفج . ردشلردیوا ناجلا هنیرلل ع ندنفرط

 | ا ۱ ا ي نیو رابخآ و

I RD. OY ik 
 نا  eهّتآر  ES Eدان 5

  2 ۳اا ل و لالا ین ةا ِ

 شعب لک اذب ل هلا معن

 2 الهو الهو ابحر هب و

 برعلآنب IAA ن اظ ۱
 یا لرد غو ۲ : لر راح

 Ee وم .ردنماآ رب سو

 )0و ۱ 4
 فروم ۶ رابحاو
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 0 ,EE ۳ داک نا لر واجب. هدنسە رص هنا ا5

EEیابطا ربهاشم شل و تابحر و  

 هدناربا حو بط .رد یلغاط «بّولوا ٧
 | تاقوا راصا هدم ید تدم 3 بو دا ل

 یرلارحام ضعب هلا لداع ناورشو .یدیشعا
 لاوقا نم دوا شطنوتس هبلاراشم رام و
 یتسهرواسحم نالوا هلناوریشوت .ردروبشم یسهنایح
 .ردراشعا ری رخ هدننروج هلاسر رب

 ناو نب تل |دیبع ۱ باذکلا ثراح
 تون" یاوعد هدنامز

 دهز ادا .یدبا. یلقشمد 9 ۳ شنا

 ‹لرەدىك هیسدق هدعب بولوا فصتم ها یوقو

 هنوس یاوعد هلی رابظا هداعلا هقراخ لاوخا مالطا رب

 ذخا هدازوا بوادنک هد ر هرکصو ؛ شيلا ق

 بلص «كر هلروتوک هنا كکلملادبع «هلبا تیقوتو
 .ردشل ردتیا

NSكناذ جاق رب "رز :هجورب ندهلاسعص ۱  
 هک «یناوکذلا طبخالانی# زاخ:ردیعا ب۰

 مجرب منم ان سل » ؛بولوا دودعم ندهر رح لها

 .ردیسیوار تكنشرش ثیدح « انرتبک رقوبو انریغص
 تانک رشف ترنضحب هک. یلکلا هلیبج نب هثراح س
 ردارب كن هثراح نریردب زا ندنزلیلدا زا. هلزمدنفا (ماص)

 ندماش لها نیا نو اچ, | .ندیسهداز

 ندراصنا هک. ییعشالا راج نب هراس < ل زود ولعم

 ساح هدنسازغ رد .ردیسهلوک كنهلس "ین بول وا
 هلتتست هنسهدلاو هک عسرلآ نب هتراح ۰ زدشیلوت

 یتیدلواقحوج .یدبا هقارس يردن بولوا فورعم
 هلبتاصامیس رب «بونلو رضاح هدنسارزظ رد «هدلاح

 ردن هک.یراضنالادنز لس دژ را ضس+ ریشلارا هک

 هک لبس نب هلزاح س :ردعشو متاح هدنسارغ
 نب هراح تنم .ردتشهلو رضاح هدنسهعقو دحا

 درمدنقا ( ملص )هلال وسر ترضح هک« یلکلا لیحارش
 بلط ینلغوا .ردیرذپ درا نب كف ندا

 هلمالسا فرش هدندورو هیربمغ+ تارنضح دز نوحا ِ

 هک« یلکلا نطق نب هثراح --.ردشلوا

 ندماش لها هک« دع ني هنر چ .يدشلوا ېرشم

 .ردشعا تیاوز هفیرش ثمداجا شعب «بولوا دودعم

 دېش هدنسهعق ودحا هک یراصن الا ور نبهراحس

 را 6 ۱۹

 همانرب كرهلک هیربغب تربح دزن رار هلا

 هک«یراتصتالاكلامنب هثراح--, ردرلشل والئان هتداعس
 كلامنب هثراح + .ردیشو فاح هدنسارغ ردب
 .ردششوب فاح هدنسارغع ردب هک قرزلا:یراصت الا

 .رددودعم ندهفوک لها« هکبرضم نب هنراح س

 دحاو ردهک «یحررشا یراصتالا نامعنلانب هتراحس

 .ردشهو رضاح ,هدناوزع راس و هدنرلازع قدنخو
 ثیداحا ضع هدیبتقح «تولوا ندداجڪ یالبضصق

 هک« یعا را بهو نب .هنراح, -- ,ردلوقنم هفیرش
 یردارب مالل كہللاديبع .یلغوا كقوراف  ترضح

 .رڌلوقنم هشرش ثیداحا ضعب ندنسیدنک «بولوا

 ٩۰ كيلحو هدنغاعس و تبالو بلح

 رب یترکم .اصق هدننق هرتم ولیک | مداح

 «یفیرش عماج رپ «یسلاها ۲۰۰۰ «تولوا هبصق

 LEAs ۰ ر ا مار

 را ردیاکم هلبرلناسل هکرتو هجرع «بولوا لسم
 ابر «نالم لاش «بلح سفن ًاقرش یماضق مراح

 دودحمو طاح هل رلاضق بلدا یخد e «هبکاطنآ

 نیزاخرشکو زاتمرا :ردعماج یهرق ۱۰ «بولوا
 هیاعزو اشیراب .رذلخاد هددع و ید یراهبصق
 ۲۰۳۹۲ یلشلاها .ردزاو ید یسهیحایکیا هل رعنا

 زو ترک وز یه تولوا هرات
 قاغاط تف یتیعازا .رلردماکت هلبا یبرع ناسل
 ی هبرع"دودشح یغامّریا یصاع ؛بولوا هووا (سقو

 يتنتارا نت یربن (نیرفع) یک یا لکت
 هشدلوا یغارتوط .راقا یرغوط هلاعش بود قس

 واسو كجم «یزاد «هرا «یادغب بولوا تبنم
 «مو زوا “ريج ؛نوتیز نوبفآ نوتوت هلابوبح

 یاب نوتیز یلیخ رب .رولوا لصاح هرابسو دومرآ
 هردراو د هناخ هشدشب چاق رب «یک یعیدنلو ییمرکد

 ردق هلصوم ندهد وس هدننامز هیمالسا تاحوتف

 یرات آ صعب كشرط ( هعشد) نالوا شل دبا دیدم
 ا هدننابرا بیلص لها .؛یک یفیدلوا دوحوم
 یرلةعلق مراح, ؛هدمرس «حانرا ؛نوصاح نالواشلو

 لبح .رددوحوم یراب | ید كعالق قوج رب ام

 یرلهنارخ رلهنانمنصو |سدلک قوسچرب هداشیراب
 .رددوېشم رلهراغم كوپ مخاط رب هدنسهرق (اناد)و
 ۲ ۱ دجسم ۲۶ .فیرش عماج ۱ ۵ هداضق نورد

 «ناخ ۲۶ هعلبق ۱ ؛يرابتکم نابنص ۳۰و هدشر



 ص | ح

 مدق ۲۰ «یسهنیکام غاب ۲٤ ناکد ۳۹۸ :ماج ۷

 یسهناخراک هشدش ۳و کد وص ۳۳ به رمصعم

 .ردراو

 | مزاح
 تباکش بودیک هیربمیپ ترضحدزن هنس رزوا یسعرا

 داعم اب » ندیهانیتلاسر بناج هنب رزوا كنو و ؛یکیدلیآ

 «ویبکلاو فیعضلاو ضیرلا ميف ناف سانلایبع فقد

 نب مزاح — .ردوم یعیدلوا رداص ینیرمش ثیدح

 نوکرب «بولوا ندراصناو ندهباعص

 هدنیفص س .ردندهاعح یندمارح ن مزاحو هلمرح

 یا نب مزاح) نالوا دیبش هدیوضعترم ترشح تیعم
 سم هد (ملص) هلا لوسر دهع هسیا (یسجا مزاح
 .ردشمامهلوا قفوم هیت تیور «هدهسیا شغتو

EEEكقشمدو هرنغاعسو تبالو ماش  

 هدنسب ضبونح ردقهرتمولیک ۱۰ ) *
 هدنکتا كخحش لبح «بولوا هبصق رب یرکم اضعق
 هدنرانک كنباچ ( یابصاح ) ندنرلعبا یربم ندراو

 وا هحریغآ وص «هدهسیا لدتعم یساو» . ردعقاو

 ندزورد یارما امدقم .ردراو یبهتیص نیزای ؛بول
 هل ینقو .یدیا یرفم درایابش

 نایرحهدنسهرا رانابتسرخ هلرلیزرد «بولوا یسوفن
 هتورمب یسلاها رک | «هرکص ندناءوقو ندیا

 یسلاها هدلاح ییدش .هلکعا ترجه هویعحمو

 ههقلتح بهاذم ؛بویلوا هدایز ندیشک ۰

 ید یرازاب رولیروق یلوک هعچ رہب .راردیبات

 یاپعم كنغاعس ماش ین .ردراو

 «هلیساضق ایشار ًالاعش «بولوا هدنسیغ بونج

 هدااز ند ٥٠٠

E.و ایی اخت  

 ید ندعنهح

 وا بکس نددت رق ۷

 بودنج قرش «هلیتبالو توراپ ًابرغ
 . ردطاح : رایغاعس ناروح

 یرثکا هک ؛ندراو یسیلاها ردق ۱۰۰۰۰۰ بول"

 :زدەراسو ینورام ؛مور یروصق «بولوایزردولسم

 ا بم اوج زهر امل عیب
 .رولوالصاح هراسو ریا «موزوا .توط «نوتیز

 فرط . .ردقوچ د یرانامروا هدنس هبرغ تهح
 !شرا رب ین نده جت هر وا ها ناوک
 ۱۸ هسردم ۵ «فیرش عماج ۱۱ هداضق نورد

 .رددوحنومنم رکد ۲۷ و ناخ ۲ ؟نزاود ۲۶ ۱>ءاتشط

٠ Eنتا كنار ا( ید رقاب  
 هدننطو «بولوا ندنسارعش

۱۹ 

 تور /"باستک | كرد هک هناتسدنه هدنننطلس نامز

 ط | 3

 e «نکیا اب E تانسهب رب اطر مامات رطح

 .ردشلنا تافو هداروا هدنخرا ۱۱۱و «شعا

 ی ردندب راعشآ “هاج تس وش

 مناد تشک یور هيس ممش وچ رب
 دع اوسر دوز درک. یرد هدرب هکر ه هک

 هدنح راخ یک بلح ا ۱ ۱ داش

 وا یسهلیبق برع رب شمت وب نکاس ) -

 هدعب ؛هددسراشع | تاس هہدقلنایتس رخ «قرهلوا

 بلخ هرکص ندننافو هلدبشرلا نوراه «بودبا ادتها

 جارخا نداروا « هن رزوا هب راحم ی رلکدتبا هایسنلاحا

 طبص یریف هدهتسیا رلفقیک هننرسنق ؛قرهنلوا
 ؛قرهنلوا جارخا ید نداروا « ندنرلکدتسیا كتا

 «بودیک هنبرلتهجناتسدرک یخاط ربو هتیرکت یقاطرب
 ید هدنامز یدننک یوج توقا .یدراشلعاط

 رثک او یتغیدلوا هلحرب هلیعسا رضاح هدنحراخ كبلح
 ناب یتعیدنلو ندندالوا ناکرت شعشلبرع یسلاها

 .رویدیا
 یک كنسهعش نایح هدسلدنا 9۹

 ید هدارشح ۶ هربزرحو هبصق رب

 ا ( هبروا ) كنسیج ربو یتیدلوا هبصق كج وکر

 :ردروکذم هد ( نادلبلا مج ۵ یکدلید

DE) e۱ هرات و «ردیعسا كناذجاق رب ۳ ندهباعع ۱  

 (هعتلب یا ۷ بطاح) یروبثم هلا |

 «هرزواكتا .رادربخ یی رق ندنینم وم ل اک رد

 نت.ریبز هلا لع ت د تو کما س دلوا شم زاب

 هلال وسرت رمح «بولیتوط ندنف رط (اهضر) ماوع
 ۱ 2 رع تری اح «هدقدنل وا میاسلت ههدنقا (ماص)

 شعد « م هروا یو كقفانماوش ریو نذا هلالوسر

 ۱ شفا هدنسازع ردب (ماص) رایت تچ «هدهسیا

 هدنفح و ؛شمروب وفع یتحابق و "تره رج هنغی دل وا

 « ءایلوا مودعو یودع اوز ال اونم [نیذلا ابا اب »

 | ندناعا لها كيطاح بو لوا :لزان ینهع رک تیآ

 اف ےن یعتنآ تری .ردشخا تابنآ یتفیدلوا
 .لاسرا هللرافس هنندزن سفوقم یکهده ردنکسا ندي وبن

 هدرا ۳۰ .یدیشمرتک یاباده ران هللا هیطبقنا

EL)ج یزاع هزانح «بودنا تافو هدنشاب  

 , ردشغبت ندنف رط N ناغع
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 ؛بولوا یا ثراح نب بطاح یسعهنکیا بس

 هباعع ندیا ترجه هشبح ریارب هللا همطاف یسهجوز
 شو لخاد هندادع

 نب بطاح نالوا ندواق هفلوم یسعچوا مس

 .ردشعا تاقو هداروآو ¢

 .ردند ماع ی «بولوا یزرعلادبع
 ی هدو هک ؛ردورع نب بطاح یک درد سلم

 :شعاترجه هبهنیدم هدعبو هشبح «بولوا ندماع
 .ردشقو رضاح هدنسازع ردیو

 یسوالا یراصنالا ورع نب بطاح یسیعشب تب

 نشو رضاح هدنسازع رد دوب «بولوا

 ار ناتسدته ل و ۱ ا
 - مارک یولوم «بولوا ندنتاداسو

 یلسن ردیدرکاشو ی-هداز « هربشم كناربح ندلا
 «بولوا یینم هرقعح یردارب كنيرکسع نسح ماما

 یدادحاو 1 .رددندادحا یراخ ندلالالح دیس

 "هلج تس وش .رذشع وا ندتق رط جمابشم هدیلهد

 : ردندن راعشا

 نامسآ هاعا یهامز دتفا ی هزرل

 نورب دیآ با رطضا رپ لدزا نوچ ما هلان

 درو" (هالاف ی کی رون) ورا ظفاح  TEESروم طا نم دلا -

 «ورآ خراب» 0 ۰

 كنلروع .ردنغل وم ا «2اوتلاةدب ز» رویشم هکغد

 یلغوا هد عب «بوروک تیاعرو تەرح ندنفرط
 هدنتمدخ ل رسيا ازریمو شا باستنا هخرهاش

 . ردشم زاب دتمار كيوب جد یخ رات روکذم .ردشلو

 .ردشعا تاقو هد

 بر ها هجا ۱ اب دما ظفاح
 .هل روس تعح ارم

 N ۾ لیعامم | ظفاح
 ۰ شاار ا

 درج ناطلس( دج سکرج) | شب ظفام
 ناخ ديما دبع ناطلس و ناخ

 ناتسدرک هدنسهعقو بزب : بول وا ندنناریشم یرود 1

 رک اسع یشراف هباشأب میها را یلرصم « لغو یسلاو

 یلاعت هلا ریدقت «هدهسیا شا هدناموق هبه اگ

 قلا رب هدعب و ؛شلوا ب ولغم بت ویمهلوا قفوم

 «بوکسا «هیناب ارخاوم « بولوا یرظا هیطبض

 .ردشهلو هدنکلیلاو رلتلایا یک هنسوآ

 فاو ۱۳
 شبا تافو اا ا | اما ظفاح

 د یسکیا .بولواقیرف :ییا ۲
 كهسو یرب .ردشعا ین ام

 یلاها بونلو هداروا هلقلنادناموق هدنسانما یس
 :شاریک هنغاب یراهدنام وق یدک ارا

 «بولیداربسا ندنفرط یرکسع ابرتسوا هلتیسانم وو

 هتسیرت ًابقاعتم ؛هدهسیا شاروتوک هنغاریوط هچم
 یرکسع شتفتو ؛شلردنوک هتداعسرد هایش رط

 هنکلیلاو هردوقشا هدعبو هنغلاضعا ینویسیموق

 تلق هرکص 0 ۱۳۰۵ «قرهتلوا بصن

 ےلب لیصحص .ردشعا تافو ندنتلع

 .یدرلیوس لزوک یبیوسنارف ناسل
 «بولوا ندنسا رعشناربا

 خرهاش ندروهت دالوا 1 39 -ِِ
 "هلج تب وش .ردشماشاب هدناره هدننامز كنازریم

 «تو)وا هد هعصت

 : ردند راعشا

 لاک رز راو ما یباولح ظفاح

 ما یزا راش ظفاح دهم

 کل اب نا دا 7 اطاس 8 ۰

 ی یو ی
 - هیناف* یارعش یرود ] 2

 هدعب «نکیا بوسام هب یک قد رط «بولوا ندنس

 تیب وش .ردشمریدریا هایاپ یب رع هلتروص وب «قرهش
 :ردندنراعشا هلج

 زرلالتبم هدزالب زراقشاع
 زرلادک شلاق هتبحرب هدلاع :

Eبیس جا  
 یا رغش مظاعا ( دم

 شسفاک-تو هداس ینابلزرغو راعشا بولوا ندنارا

 ی راعشا نسب دیک .ردهدزرط رب هنازدنلق .هدهسیا

 راونا ساق دنس ندیردقتعم هدلاح ییدعزوا هننودن

 ببر یاوبد نالوا رویشم .بودبا عج یتایلرع
 هدزاربش هدننامز رفظم لآ یزاریش ظفاح .ردشع |

 رثکا اذه عمو ؛شمریگب رع رب هنایلاباال «بوبا شاب
 ۷۹۱ :یدشلوا لئا هنن رلناسحا كتاربکو كولم

 هد راعشا «بودنا تافو هدنخک رات ۷۹ هدتاور رو

 ؛شفلوا نفد هدزاربش یالصم ییدلبا حدم ردقوا

 هل رداب مس اقزاوا ناطلس ندیا طبض یزاربش وه

 لکم دن رزوآ ترف نیل رظ اعم رع یر زو

 هدنطبض یزاریش كکالروع .ردشلریدباب هرت رب
 «شعشیروکه لیسیدنک بولوا تایخرب تكظفاح هحاوخ



 فا

 یتیدلوا شتا نایرح راهتفطالم شعب هدنرلش و

 تسوش .زدششوا هجرت ید هننرائاسل ایوروآ رثکا
 : ردندهلج وا

 تخ ورفب مدنکو دب ناوضر ةضور مرد

 مش ورش یو نه رکا مشاب فاخاب

 # نا

 یظح «هد4سیا شلوا الاس هنن را كهللادج ۾ میش

 تافو هدنخک راب EE ۰ ردقطل تنش واتا

 هدنسهربطخ یسهبکت اشاب ینطصم هحوق «بودا

 بول وا ندنب طاطح رهاشم

 .ردشعا شان هدل واما

 .رددوح وم یعقمرب لرفع ر هد هيف وصانآ .ردن وفدم

 یتسر هلفارغو صف ًاریخا كفیرش فحم ینبدزاب
 .ردشم وا (E ی رل ةن ا

 یرود نا ناځ لس ناطلس | ی

 دارب | تولوا |نیدنسارعغ ] ۳
 هد وق زم تاش رو شک نداری ازار هل رجع هلقوق

 یس سرد اشا لق هدداعسرد «هرکص ندتماقا

 هل ونف و مولع شکا .یدیا شلوا بصز ها

 قحو قنات هل رکو یراعشا کم «هد بیس دنا فقاو

 لج تسوش .ردبیرغ كب هل یرلناونع كن رلباتک
 :رددن راعشا

 هل وا مات ۴ ه دیک هدکیم هک اشوخن

 هل وا مغارف ندهبماک هلوا مغایآ ما

 ی نا دو .ناس | اشاب لع .ظفاح
 - وا ندنسارزو یرود ۰ ۱

 بوتلو هدنتمدخ كنارژو ضعب .رذیلهیسامآ بول
 *ل رهلک هتداعس رد هرکص ندقدلوا یاب یبوش

 هنر هدعب و ا لاصعسا یتناما دعم یغرا

 .یدیشوا بصن هنکلیلاو نوزرط هلرازو
 نادونبق هننتسوا كناشأب لع یهخرج هد ۵

 تدوعو تعزع هزنکد هرق هلا اغود .بولوا اشا

 «هرکص ندقدلاق هددنسم ول یا تّرد رکلاو ؛شعا

 :یدنا شمل وا تصنا هنکلنلاو ندو

 ۰ 3 : ۵ یارغشیریهنرقیعنوا 1 من د وا

 : زادکنوا تم وه .یدا نا وخ یونشمت هدهناوق
 رایوق راقلاق رع» نيچ, ندایص مک نیکشم فلز

 رابوق راقلاق رلهنتف هدنرالیا ناج فرط ره

 ی | ها ندا ظفاح كن ویمط افلولم(دیعما 7
 ؛بولوا یسجعرب نوا ۰

ONEیلئق كلا ماکح اا -یسهداز هد زا  

 8 فا ۱۹۹

 ٠ 5 ۸و -؛شعا سولخ"هتشغ هدنرشاق ةر زاوا
 1 2۷۱۷۰ هدنسنخم را ۵ ؛ ء 5 رکص لدک دژ وتش تموکح

 ۱ هداهسیدنارادیکحرب لداعو ماعا .ردشقا تافوهدنشاب

 هدتنامز" :یدنا ضب رح هلام عجو دقتعم همون

 0: ماود تدم لوطو ت# نوعاط سه

oTتم  iهدازیبریصح) 7 ۳  ( 

 . ندهپافم یازعش نرخ

 هاونع قلاغآ ..يدبا تاذرب ندننایعا باتنیع «بولوا
 كنب ر هع هد هیکر تو. هیسرافو هبیرع تایبدا ربارب هلن
 رداولو راعتشا قوح كب هدبطتح بول وا یدب رف

 ٩ ردلیلد هنئفاطل لس راعش | تب یکبار , وش .یدبا راو

 مرجآ قوچ هیغیدلوا .پیزغ هذیلفس ره
 نطو ایالاب ملاع مد ین دیکر 0

 ۱ هدت رغ یخد هسا وا تقو ردنکتسا مدآ

 Mt ۲ ناو ایام هدنلکوک 4تن ربا هولح

LALرخام (یدنفالبعاسا) | ئ  
 «بواوا نوهبناغع یارعش

 یساکذ طرفو ؛«شغوط هدیداعسرد هدنخ را ۱

 هن واهه ناو «بودیا ظفح لیمکت هدنشاب ۸ هلببسح

 اشنا فا 2 شمریک هنلث اع ردص .؟ییونکم هدعب و

 EE تدم ر هلبنهح یرادنقا کهد

 ۱ هاو "هدی ارج » ییعب

 « هلییسخ سس وتس نالوا هبه ولخ تق ر ط هرکص

 - اشنمو زاعقا عب ,یدشلوا نیرکتولخ هدنس ناخ

 یسعوجترب عوبط هلیناونع «همانقفشم» یواح ی
 7 ۲۰ رشدراعشا «هلج توش: رذراو

 |( تملک هسواول وال لیلا تیام حش ا ةاتدک وا
 / | , كرهدیک رولوا ناسیع, تدخو هر ربا رش

 اولیا ندنرل غص كدام موق 2
 تعحا رج هنیدادما كلوب رلندیا دصق

 تر ا

 هاش :بولوا ندنسارعش ؛ ناو ۱ 14
 جرم اا لب ع

e8 1  

 ا دشا تو هدنشاب

 فیس ۵ (

 ۰ دن بآرپ ۳ هدید تدر هام غوزف

 م سل زدن باستقآ راک هم 0

 | قیاس
 شر هدشاسو ۳ ساوپس



 راصعچ وق عقاو NT "۷ ندساوبش یوکیم

 ۱۲۷, «بولوا تیک ندهرق ۱۵۹ ::ردبیسهارق

 قلغاط هرزوا: تموم یسیضارا ردم هبهیحان
 قامریا لیزرق , .ردراو د یرلهووا تبنم «هدهسیا
 ٤١ ۰۰م یسلاببها .ردا نا رج ندنعا كنایضصق

 ر ىد ااا ۳۰۰۰ ۰ برو

 یریغیصو مانغا یبخ , «بولوا قوچ یندیراناه رواو
 راسو هرآ «یادغب هحلشاب ۍتالوضع رد راو ید

 نورد .ردنرابع ندنعاونا كر لهزباسو هویم هاب وبح
 ۲۲و مالتسا ۱ ۵۰ ۰ نم و عماج ۱۵۰ هداتطق

 ؛نمرکد ۷۲ تسانمو اسیک ۲۰۰ ۰یتکع ناینسارخ
 .. ردد وحوم .ناکد۱۲:9.ناخ ۲

 یارعش :نیرخاتم (یدنفا دج ۳3 کا
 «نکیا خط ر ون هعقو "«بولوا ندهناقم

 لج توش, .رد شا تافو هد راپ ۱٤

 : ردندراعشا

 شوکب هقلح ,هلد لها لوا ۳

 شوک ه طرق یا رعم وو هدیآ 0

 یهجوا نوا (یدتفآ روکشلادبع) ۳

 وش .یدیآ ندنساقلخ یت ن ناوید" بول

 هنَتلا لک نت ئا للس# جولی ور لاب

 ۸ لکوک رداد وات نول ۲ كيلق واک لبق

 ناویان دو (روصتم)» | اراب 1
 تم هدربصمو یسیچتل ھا

 وجم ند س ا یسیعنچوا ك ا و تم

 «هسرز روا ینافو كنیردپ .هدنخم راب DAE :ندیلغ وا

 «كرهدنا سولخ دیه یدلاح یتبدلوآ هلختشان ۱۱

 هدعب یدهبسسنا ششعا تاقحو- لدنع یا زحل -ادتنا

 يلخو دی رب نالوا ج روهظ E (رارش)

Eرا لب د اخوا ت توس و  

 ندکدروس تموکح هلروص ون هنس ۲ هو :شعا

 كر هل ربدنیلق هد4 ۱۱ هلبفوشت یبمریشم .هرکص

 سالحا هللا نیدل رهاظ یلغوا هدنتکییاصو كنهموقم

 ۳ .یدششوا

 ۱ هللا هاب اییجعت. |
 2 : ت

 ی سا ی ا

۱۹5 

۱ 

 لاح

 هډ: «٩ رکن نوقم ےک هرددجا نان
 هبفالخ دنسم «هلکعا تاما ییبسن .«بولک هرمصم
 هدماقم و هدایز ندەنس ۰. «قرهنلوا سالبحا

 یسیجیا بس شلاق
 بولوا قکتتسلا ن دنجا نالوا یورو كني رب

 دنسم هد ۱ هرکص ندنطوعس كيهاربا قثاو

 ؛كلردک هتفالخ

 .ردشعا تافو

 .ردشعا تاقو هد ۷۰۱ و

 هد۷ ۰6 :لتفالخ یا رحا هنس ۱ ٤

 ام یی لات فا ۲
 وا ندا رباکا ا ۱ یروہہ کاح

 دی سام ناشر ی
 لتق هدنخراا ۳۳۲و «بصن هترازو ندنتفرط

 قوچ ربو «شعا فبلأت رلباتک قوچ رب .ردشفلوا
 .ردشم دشت داش

 هنسهدام 6 خس نيا» |

 1 ا | ید واس کاج
 دوج ناطلس (ذیعس دج)

 ندنلاجر یزود یتا ناخ
 داقعاو تینما كلت رح هبلاراشم هاشدات «بولوا
 هنیرپیدنو یار ندهناهاشنرطو «شلوا رهظم هنبرل

 تک اما هکر ه)

 ۱ یادتفا تلاح

 ؛نکیا شف و هدقفلوا تعحارم

 .ایکح لوق (دیوک وکتن رج هک هاب. دقیح ادر وکو ا هک
 هیاذ عفانمو ضارعا كرهبعا تکرخ قیفوت هنسه

 هدنراتباتک: تمدخ هلسیتقوو ؛شعا تمدخ هنس

 «هلیدصقم قفاراپهنبرکب راق ضعب یشیدلوآ شو
 مورو ؛شعشجاچ هكا ینامرف یلاشاپ لع یلنلد هبت
 لقتسم بلس هنبروهظ كنناپصع هروم هلیرتف
 تندنفا یسح ىع رف, ,ندباصق یارمثا, .ردشلوا

 ِكتیدبفا دقآر باتکلا سیر _ادتبا ؛بولوا,يلغوا
 واک تست شکم ا راد رهف
 اخ كناربک صعب هدنندوع نداروا «بولوا

 ۷ لیس هبت ر یاناکچاوخ ًابقاعتمو «شفلوبهدنتب
 قلهرارب ,,یدبا.شغلوا بصن, هنکټن واعم یرادهسک

 هد ۱۲۲۲ هرگتص ندقادشوا ماعان هب راپ هلن ورافس

 تیاکر هرکص.یا ییاو در نوا ناوبد
 وا هزاوکذم ةلس × قزاهللوا نابعت هناشساب رل واه

EE eهنلوا قالطا هرکص هنس رو «ین  

 .یدشفوا جازعا ةدادخب لا هیقم تیرومأم رب 2 «قر

 NEM RO ER هدنب دروع ۱ هلدب شزلا لونراط سر نی القا یعیآ كیاذ ,یکیا



 ۱۹۹۹ لا
 هرزوا حورشم هحو «بولوا نوامه ناود "یبقوت
 هد ۱۲۳۸ ندنکیدتبا لامعنسا ۇس ین رادنقاو ذوفن
 تق رط ًاتاذ .ردششلوا مادعا هدارواو ینن 4 هینوق
 نفد هداروا یدسح «ندنفیدلوا بوسنم ههولوم

 - یسهناخ ولوم هطلغ یعوطقم رس «یقرهللوا

 حال و لبس هدهناخ ولوم روکذم .ردنوفدم هدنس

 وش «بولوا ید یسهرعش تعیبط .ردراو یس۵
 ۶ زد تست دل تل

 ریتم به هل روطو E فاش و
 هآ كسافویب هداچ هل

 ندنیالبک رداقلادبع "هلالیس بوی ندور اس | علب تااح
 هد ۱۲۵۵ ,ردیلغوا كندنفادلاخ یرظان هبلام قبسا

 ا دلو

 رد-ق و . كتيياسنا

۰ 

 ماسح دحاوخ رییشناوخ یونثم

 عماج هیفوصایا «يک ینیدوقوا یسرافو یبرع نددنفا

 كن هد .ردشعا سرد نداطع هدیاسا هد دنشرش

 ؛شمزاپ تالاقم قوچ رب هثداوح هدیرج «نکیا

 شعب .یدشمریک نده رظن خرا نوئ واو
 لا هبناث هنر هرکص ندقدنلو هدراترومأم كچوک

 ًارخّوم ؛بونلوا نییعت هنکلنواعم یجوتکم بلخ
 كنسيدنک یسهنزع «تارف»یعسر .یدشلوا یحی وت کم

 ریدغ » هدبلح «یک یغیدنلوا سیبسأت هدنفلبصوتکم

 .یدردا سن هد هن ع رب یعسر ربغ هدنمای « تارغلا

 هدنلو قیتسناتسیاو هلیمار « بلح تیالو تس رهف »

 رر «قرەنلوا ردقن هح اع باب همانلاسرب ییدتباسرت

 راهمانلاس هلو هلذاختا هنوغو لاسرا هنایالو یسهخسن
 وا هد هغ یی ناک ایدی وا راعقا یاب

 وا رومأم هنتباتک شاب هیلدع ماکحا ناود هلیسبات
 نالینوقهارحا عقوم تقو لوا هدنبرومأم وب بول
 یلوا یلوا ةافاکمو «شعشاغوا هللا هبلدع تالیکشت

 لاصقنا هرکص تدم رب

 شفلفنییعت هنغلبع وتکم
 . یدشذیا زارحا یتسهبر
 راس ۸م :رکیشاهد بولتا
 هدنشاب 6 ۰ هدنشرات ۱۲۹۵ ؛نکیا هدتیرومأم واو

 زرط رب كناشاب دآوف هلا غطل الم :ردشعا تافو "

 راد هتغالب نف .ردشمزاب یرللاح هجرت هدفبطل

 لآناهاشداپ یسردره «یسهلاسر رب هدنمسا « جذوعا »

 و قرهلوا لماش .یلاح, هجرت تنبرب ندا
 یبهیدا تالاقم.یسهعوج سرد رب یناونع « تباتک

 شلوا عبط هدهن وق وم تروص تدمر قرهلوا یوتح

 ؛بولوا یرکسعیضاق لیا مور EASY و یلوطانآ

 3 لاح

 « رارمسالارس» ؛یسهعوسجم رب هدنسا « بالود»
 ,e « یسهلاسر ییا هل راناونع « راغالاریس » و

 ۱ «بابشلا تلاح»و شماغلوا عبط زونه «یمهلاسر ورتا

 زیرعلادبع ناطلس ناکعنج .ردراو یلاود یلناونع

 هعطق وش یمددلوا شم زا هنثلآ یرب وصت ر كناخ

 . ردیدن راعشا

 لزا فطا شلبا و ردروصت كيعاص
 یهناهاش تروص مسج وب دلدادو لدع

 یهناشاک ثكت | ردتل ود ید 3 رد> ور

 .ا۵م یارعش یرحه نرق یر نوا ا

 : ردیصلخح كناذ چوا ندنسهبب

 ءباحا هک« رد( یدنفا ینطصم هداز نر مار

 «بولوا غوا نكدنفا یمزع دی ری ندرودص

 A هحاوخو ؛؟شغوط هدنداعس رد هدنخک راز ۹۷۷

 لاکا هلماود هنسرد كنالع ریهاشم یک یدنفا ندلا

 زواب .كرهدا سرادم رود لوسصالالعو «لیصح

 رظن ربطم ید كس رلتربضح ناخ ماس ناطلس

 شلوا یلابتلا

 هد ۱۰۳۲ «هرکص ندقدنلو هدنراقابصاق لوبناتسا

 « هن ردا «4هسورب 4« سبعه «ماتشو 2

 ید ها .ردش۶ | لاصرا هدنخ رات ۰

 تتکم یغیدلوا شعا رعت

 ٠ کلم نا » ندلوصا «بولوا تاذ زب لضافو ملام
 رش ۰٤ بیبللانغم » ؛یراهیشاح «« ررد »ندبشفو
 هربسفل «ییاقیلعت هنن رلحرمش « حابصم » و « هاده »

 :ردراو یلاود بترمو ی اشم یئالاقم قلعتم
 :ردندیراعشا "هلج تد وش

 ردهراظن رب هکزوب شنوک لع دونص2م
 . ددهراتس مکشا ید اکا رولوا منام

 هدنسدش راق

O : : 

 مور ( یضاق ر ونص ن هللادبع ) یسعکیا بس

 هدنلیا مور «بولوا ندنسهجلیا لیدنتسوک هدنلیا
 : ردکنوا تا وش .یدیششت و هد رااعق ضعب

 نوسلوا غادو لعن مرازن مسج هغایآ ندشاب وق
 نوسلوا غالوق زوک ندفرطره مهدد رو یا اکس

 لیصح بولوا یلهربت (دج ) یسعچوا س

 ندکدتیا نادلب رود تقو قوچ رب نوجا مولع
 رارساو «باسشا ههولوم تشرط هدهنوق «ه رکص

 1 تقانم كرهدبا تردقم قرص هغ لوا فقاو هی ونثم

 3 «لوصا» كنابصو ؛ شعا هجر ًامطن یانالوم ترشح



a 
 هموظنم هریظن رب هلیناونع « لوصا لوصا » هن

 :ردندراعشا *هلج تسوش .ردشم زاب

 لا یکی یو :یبلق . تپا- فا
 , یونشم رارسا کود هکاس هلوا .فشک

 هلصلح و د ندنسارعش ناربا ۱ یلاح

 :ردراو عاش یکیا

 مساق یعنا «بولوا ندنساسور ناکرت یسیجرب

 هدننامز كبسامط هاش ندهوفص كولم .ردکب
 ندقدشلوا عقر یکی بول و اعووشت هدنا ریط

 هغل وا لوغشم هل ردن هدنن ورق هلا ونع الم «هرکص

 "هلج تس وش .ردراو یلاود بتر .یدیشمالشاب
 ردندب راعشا :

 تسه یزاز لد هتبس نزد هک یادت نوچ

 تسه یراع هکهاخ نارو تسی حار

 ندنیطاطخو ندنناداس نالیک یسیعکیا
 دکترا تب وش .بولوا :

 دشاب نم ناشفا نوخ مشچ نیز لک هکسب نمادی
 ناب نم. نامآاد ا راه تاتو
 ا نارا( هلال تا لا

۱ 

 .ردیلناپغصا ؛بولوا ندنیطاطخو

 :رددراعشا "هلج تس وش

 شفلز هقلح لایخزا لد ما هنیس رد ده

 ادیب نایشآ زد شددزک .یرام هک یشعنک و چ

  ۳لغوا یعجچوا ۵ ( ع) حوت جو

  7 ۱یدلاح ییدروک نایرع یردب . بولوا

 ثفاب هللا ماس یربلغوا رکید بوقارپ هج هلوا
 «هدنغیدیابوا حوت ترصح ؛ندنر لکدتسا رتس هسا

 هرق یزو كنلسنو لنو ¢ بودا ًاعدد هدنقح ماح

 هغلوا هلوک هنب رللسن ثفایو ماس سن ماحو «یعیدلوا

 تكماح .ردروک ذم هدهبسا ربع تیک: ییدلدیا م وکح

 «بولوا یلغوا جوا هلیرلعا طوفو شوک «ناعنک
 ندنلسن ران كنماوقا رب ریو نادوسو شدحو طبق
 نویناسل یالعو ,نییاسن نرربخاتم .ردیورم یراقدلوا

 یمان (هیماح ماوقا) هنیراموق شیحو طبق ید
 قاحلا هرنو ید یراربرپ یول عبو ؛شمریو

 ع

 هیماس هتسلا تسانمو :هدلسا راو یباشمو

 . رددد هحرد یعکیا بویلوا ردق تباشمکهدنسهرا

 ندنلسن كماح ید یرلیل هکینف مالسا نیخروم ضعب

۱۷ 

 | تساتم هللا ةيماس هنبسلا كهیماج هسلا . رد رلشعا

 ۱ ماوغا ریل هکینف هذیدنع نواس «هددسرل روت دنا كج

 .ردند هیماس ماوقا :بویلوا ندهپماح

۳9 
 ریهاشم (یح دماشادبع دوخاب) ۱ ا

 طخ یبقوک طخ «بولوا ندنیطاطخ
 هدننامز دیزب ی هواعم .ردناذو ندیا لیوحص هت
 .ردشعا تافو هدنخ رات ۱۳۲ تودا داحا یطخو

 «بولوا ندنسارعش نارا ۳ الم) ۱ ا

 هیصق ناب عقاو هدنهلئا سراف
 : ردکنوا تسوش .ردندنس

 ما هدنام هدنزارچ وتیب هکن یا رذعام

 دهدناما كل رعرک۱ و زا تساوخ مهاوخ

A Eدوج یداماد هداز ,یویچ) ۱  
 دارم ناطلس رصع (س

 ندا زارحا یهیمالسا تخشم دنسم هدثلا ناخ

 هدنخرات ٩۰۰ .ردبلهینوق «بولوا ندهینافع یالع
 ٩۲۲ .هرکص ندکدتیا لع لیصح هدنتکلع هلدلوت

 كتقو یالع اش هداز یوبح ك رهلک هتداعس رد هد

 لوصالالعو لیصح لاکا بلتموادم هنسیردن هقلح

 هدنداعسردو هیهاتوکو هسورب ؛بودیا سرادم رود

 یویچ مالسالاحشو ؛ندکدتبا كلسردم تقو یلیخ رب
 هدعب و اسنغم هد ٤ ٩۵ «هرکصندقدلوا داماد ههداز |

 ینلصاف لو ناسا تنایو شور مرمت
 بول وا ی سما لیا مور ESS IS .یدیشلوا

 اقتمو لورم هددارغلب هدنندوع نالنرفس راونکس

 یدنفا دوعسلاوا هدنخم را ٩۸۲ و :شلوآ نت

 یاقمو یاجوا هلا هنس جوا.بول وامالسالاعشهنبرپ

 ل اصرا هدنناعش ۵ هرکص ندکدتنا هرادا نسح

 نفد هدن زا وح یراتصنا توبا 8 ترضح «تودا

 نیودنو عج ؛بولوا تاذ رب لضافو ماع .ردشغوا
 - رورشم هلباونع « ههدماح یاواتف » رلاوتق ییدلیا

 ی رعسع هدش رق یشوفو لشف هدل وسانسا . رد

 : زدراو یر هطوا نمزالمو

 | رک : ۳۹۹ سا ۰ | %

 ٍ تو ) جا) یدنفا نام
 ندتطاطحو ندهضاع+

 تافو هدنخم راب ۱۲۱۱۸۰ :ردیللوساتسا :بولوا

 لتا تی وش .ردشعا

 هلرادلد لوا كس ناز هتفيش لد هکنوج

 هل راتشک بجع هب ناشیرپ هسلوا ادناح

 (س دجا هداز فی ۱ I سس اب | ه3 ٩ لجن طب
 یارععش نرحاتم یدو ])

 اتو هنلق ادتک هددم ثدم «بولوا ند ئالم
 هطاغ (هرکص ندموادم هب هاو د بصانم شعب

 تق رط ( هلن ایا هب ی دنا باغ ۳ یمهاخولوم



E 

 «هرظث فرص ندنتیرومأم هجدیا لوخد ههبولوم
 ؛شلوا نرک تلرتع هل هناححاس ناک ہد وک یکی

 «هدلاح یفيدلوا زواص ینشاب ناسکس هد ۱۲۸ و

 قیلعت طح .زدراو یناود بتم .ردشعا لارا

 .یدبا راو یسهرج یخد ندیقیسومو ؛یدرازاب لزوک

 :رددنراعشا "هلج تس وش

 هنعبط هاش هسنیا تیعر رانومشم هلون

 ردیناکلا نعس یهلقا دحرم كدماح

 سوماقجرتم (سهحاوخ)
 یلغوا كنیدنفا یصاع روپشم

 نداتنیع .زددودتعم ندارعش نرخاتم فولوا

 رام یهدهبسرافو هسرع اانا ؛هنرهلک هتداعشرد

 اغا ریشب عقاو هدنسیشراق یلاع بان تدم زن (ةلبتسح

 لوغتشم هلکهریو سرد هرانیتسیا ندهبتک هدنعماچ

 شا تل ةشوک نانعخا هدزادکسا هرکص ندقدلوا

 بولوا راچود هنتلع هشعر «هدلاح یفیدلوا :۱۲۰۸

 یتا دریا

 : ردندن راعشا لب توس . رابششا :تاقو هد

apهندی را  

 نیر تم یخو ۳ روشی كم ۳
 ردص بول وند هع یا رعش

 جزو یسهداز ةو تكناشاب لع نلغوا ےکح مظعا

 «ټوریک نواه هنبرخ هد ۱۸۹ ٤ :ردیلغوا. تکی

 هيب ردن قیرط «ه ركض ندقدلوا لصاو هتناتکررمس

 ؛شلوا یسضاق تلح هدنخګ رار ۷! ۰ فلبا ولس

 :رییعا تافو هد 4 هد وعلادعی هتداع بن ردو

 :اردکنوا تس وش

 رای دید زاعایط هقاشع لد درس هآ

 ردیمهتسرون و هزان ردقوا مزا ورس

 « نویس نا » ]
 .تعحارم كة دام

 نکلا هدیاتسدنه |
SE WEوتېک ۵ سس ا لع  

 ىسەدلاو كوب نانلو ٠ همان بولوا یلغوا

 ج زواج راک 8 ا را اکو
 .یدنملوا راورش هکییک هبهرتلکنا

 زاس وش «بولوا ندنسآ رعش نار
 کک

 هاشو «شلو او وشن هدنرېش 1 واج
 ناعشا یعار وش بت بوم هیطام تابع

 : ردن هل وبقم

 اح ۱۹۸

 ,ردشعا تافو هد ۱۲۵۸ و ا

 ۲ | دیبس . یرایزا مر "دوز جلد یا
 ._ ریلد اگانح رد و ملص رد 0 یا

 " یزیدیم يه e 2 هللا مسب
 ںیہ ثكتباو و كنياو نم كنا

 هی ولوا 03 يارعش نرخاتم 1

ERرا فک ارزو در  
 ر ۱۱۰ رس نوت هدنراتمدخ یانک
 Mes .ردشغا تافو هددمآ ربث نالوا طو

 7 چن رد ۷ .

. 

 :ردکنوا تسوش .ردزاو
 ےل ت هایس-فئ ور زولوا هکءضاب كعقل راقى هک

 ۱ ۰. نیکت مشام, مالعا هسنکره كزار ,هجا

 بولو ید عاش رب یلکیالس_هاصلخ وب س

 ا دن رباتیک م ناود كنارزو عب هد و

 ج

 رد ها یابطا = یتنطصم) ۱ اشا

 4 نون, بتکم «بولوا ۱ یاح
  قلاولریع هام لوصالا للع و «لیح لاک ا هدهناهاش

 لتربغو ناقشیلاچ یسیدنک ,یدیشلتا زارحا یتسهنر
 تح ظفح «هلغملوا زسررض ید یاتک بولواتاذرب

 هجرت رلاسر هرص رب قلعتم هبهعفا تامولعم ر راسو
 ۱۳۹۰ .یدیشموق هزاشقما نادیم «رەدىا فلات و

 1 .ردشعا تاقو هدن رخ رات

 TE نس ها
 "رغم هدنثاوا یرجه نرف یجدرد 1

 ٠ ب ولوا ص خش رب شعتوب یاوعد هلاروپظ هداصقا

 ا «یرهزا تانک ر ادبلقت هع رک نارف افاح

 ۱ "نانلو E هنهاکو ا اعدا یتعیدنلوا یجو

 ید راشمربتک ناعا ةنشد كنك یسهرمشم هل هلاخ

 دن زا ۳۱ ۵ (بولوا تونم هنس هلن هراغ

 .رتشفوآ لتق هدهنراع نالو عوقو هدنحراخ هعط

 وفن E یی هدب ینیع لغوا
 و رادتقاو

 مسق راع د رگ (00060) | رز
 ةو دوش وب یر هلام لچیاس اےک “

 ب (سوسیدالت) .ردبنکنم كنت الود رک .«بول
 ,(یریتورفآ) ندیا لنت ىا هدوشو هدننیع لجاس

 e ‹قرةلوأ e تهح كنسهربرح هبش

 ۱ ۱۲۱ ۰ ها نا یر
 هزادقم ریو ندا رخو مالسا ایواستم .ردعقاو

 ۳ ۹: یو نجس: بسر نففرب
 اشک كيلونق رو مور ۲ ؛یسهیکن 7

 

 «یرعسو



۱۹۹ 9 
 نوعا روکذ صوصح هزاز اسم ۱ «یسهرواح ۲ «یس

 نوجا روکذ ضوضخح هرلمور ۰۱ نوجا ثاناو ه٥

 روکد صوضخ هرلکنارف ۰۲ذ ناوجا ثاناو ۲

 روکد یخد ص و صح هراید و «رر نوجا ثاناو

 قلوا یرکسع یر یکم ۱۳عج هک (۱ نوا

 «یسهاخ وط «یسهلشدف ۲ ی ۳ هرزوا

Eرفاسم ۲ «یسهچابیوعرب «یسهعشچ ۷  

 ۲ «ینهناخوکود ۲ «یبهقیزباف نوباص ۷ «یسهناخ
 یسهعبطم "4و یهاکتنسد نافتتت ۱ «یفرکد راخ

 یسونیف قیا «بولوا طاح روس ریش ؛ردراو

 ندننامز رایلکیدنو یرتک او ریکزاک ینهشا " .ردراو
 هرُژوآتیمّوغ ئ رفاق ون :بولوا هدعدق زرطرب هلاق

 خاطر ندنفررط لاش ایل .ردیلفیشالوطو زاط

 ایل «بولوا یلاپق هلقتررب سشوم هتیرزوآ رلایق
 لماحیرانف هدنفرط رکیدو هعلق هدنفرطرب كتلحدم

 يها هدنفرط قرش كهبضق .رددوخوم هلق رب

 -هیغیص هدنبرق ریش هنيو "نال هدوس نالوا مولعم

 یسهبصق (هپلح) نالوا عماج ییلاحا ۲۵۰۰و یر
 كن .ردزاو هاسر تب لمح هات هوم و

 ۔رد (ینودبک) ییدق مسا «بولوا ربش رب یکسا
 نورق. :وددویشم ځد هقیتع | ضعب هدنفارطا

 ندنفرط راتاو هوم, دنیلا ها را هداطسو
 هدننامزناخ میهارپا ناطلس .یدیشش وا دیدجتو کس

 ۱۰۵۵ یقرهنلوا هرصاح ندنفرط ةاغع اع

 نیش .ردشملوا مت هیدب اشا فسو ی زا هدنخک رات

 كنهرب رح یکم كنتلاا درک ردق هه جنك هتقو

 هدن رلخ ران ۱ ۳۷۲ ؛نکیاهبدنق نالوا یرپشهلوس لا

 .ردشهوا ذاخما تیالو کیم یربت هنناح

 ایدپا بیک :یتتبالو دیرک .یغاونس ۱ 3
 كن هرب رج «بولوإ يزپ كغاجنس هل و

 هلیغاجس هبک افسا ًاقرشو تزابع ندنسنبیغ مسق
 بولوا قلغاط هرزوا تیموع یسضازا. .زددودح

 كنه نوش ".زدزاو ید یرارپ غب تم
 (لاقترو نوتیز یالوٌضحج هجلشا یک ینیدلوا

 هح و و قاس

 ب4

 .ردنرابع ندهراسو موزوا ؛نوهل

 ییهبرق ۲۸۲ ؛بولوا یمقنم هبهیحا ٩و اضق ۳ ریز

 . ودعماج

3 ۳۳ 

 ارق رادقم هیحأت اضق

 1۲ ور وليسړا وغرپ ۱

 ۱ سوقال

 £ ناكيلا | ۱
 ۹ ابلوورپ م انودیک

 ۲ اک رک
 ۷ روطورقا
 ۱ هيز يع

 9 اراوخ ويلاپ
 ۱۷ ونابیاق هنلسس

 1" ونادق

 5 وماسیک
1۸۲ 

 ترابع ندیشک 7۰۵ ۷۸۷ یسناها تعا ےک
 ی ۲ ۰0 « سم ی ۲۱ ۰۹۸ درلن و «بولوا

 كيل وتق یرادقم یترح روصقو یدوہ ی ۲۵ مور
 نوجلاوحا راس كغاعتس | .ردهریان و ناتسنور و
 روب تعحا م تس هدام «دب رک»

 اویا لند شد e زوحملا طاح

 ترا «بولوا CRS ردو

 هظفاحمو هطاحا ندونحو برعو قرش ییهرصم

 تروصو بیش كراوبد وب .یدیا راوید رب یکسا ردیا
 «بولوا لویقنم راتیاور قوچ رب هدسنقح یساشنا
 هدعدق نامزز ینیدنوااذدع ید یدک زب هنا
 مزلیریدتبا تاقا "هدرادلق نانلوت هدنرا هفاتتشم نیعمو
 ندهلق قرهنلاچ رلک اچ كوب قاط رب ندئفرط رکسع
 ییدلروربتخ ندنرقن كنعشد ردف هتختیاپات هبهلق
 نتعب ندراودو هدنناهز یدنک یر رقم اردو

 طناح :روندیا نایب یفیدلوا دودحوم ران آو ایاق
 درصم زولا

 كناذ جاقر رز هجو رب ندهاعع

aS 2 بابح 

eیگدیا. دودعم ندندباجک . 

 هدنسهحقو"فتاط "هطقفرع لغوا «بولوا ندنرایلدازا

 ردب هک«یراصنالاءرجن بابح ےس . ریشلوا دیبش

 دز نی .بابح سس . رد شلو ربضاح هدنسازع
 هدنتسهعقو دا ربارب هلبحااح.یردارب هک«یرراصنالا
 .ردشلوا دیبش هدنسهعقو, هماع «بونلو رضاح

 , پایح سس ,لولس یبا نب ,هللادبع نب بابح س
 .ردردارب هرمسیلاوا ندهاصع هک .یراصنالاو رع نب
 هدنش هعقو دحبا هک .یراصنالا ظرف نب باح |

 ردى هک. یراصنالا رذنلانب بابح موم .ردشل وا دېش

 ثیداحا ضرب بونل وب رضاح هدناوزع راسو هدنسازع



 ر ب جا
 نامز ك (هنعر) رع ترضحو «شعیا تیاور هشرش ۱ ۰ ۷ 1 ۰ ۳ ا . ۰

 . ردشلیا تافو هدنتفالخ

 ؛بولوا ندیع تاسینغم روہشم لا

 تاکلادمع نب دیزب ندهوما كولم

 لصا ؛بولوا یلهنیدم .یدبا یسهوبعو یسهراج

 ربارب هلا هراج رب رکید هدنمسا همالس .ردهبلاع یعسا

 هداعلاقوف یرارابتعاو

 لدیزب .ردرلشب و تربش هليا (دیزپ ینیق) «بولوا
 رب یسالتناو لیم هجرت هحاص

 تاقوا, راما دلکهلکید یتاینغتو قفاب هنیزو ارثکا

 یتموکح روما .بودیا

 3 اح

 ردق هددنع دز هيلا یوم

 هک شعا هدهحرد

 نوکر تبا .یدردا لاها

 «هلغجاق یسهناد ران رب هنیزغد كنهنابح هدنساننا ینغت

 رام هددح ردوا درو ؛شعا تافو بولیغو

 ۵ و نوک یدب ؛بویمهابط 4نقارف هک شلوا

 .ردشل وا توق ید یاد

 ېد هلاع رب روپشم ندنادحم هدنمسا هابح س
 . ردیداتسا كتيکر وبنتلا هلس وا هک ردراو

 ج ن نابحو یرا- صزالادقنم نہ رااح

 هاد ىلسلا مكا نب نابحو ییادصلا ]
 .ردند

 ا اد ۹ (یراسن لیقعوبا) ۱ ۔ وا ندها اصنالالبقع وا) |

 ترمّوحدزب یس هق دم ام رح ؛بول ۰ ۱

 هناطب رعت ندنفرط راقفانم «هدنکیرینک هی ربغیپ

 نينم ولا نم نبيع و طلا نورم نیذلا » هاخمارعوا

 .ردشل وا لزا یسهبرک تبآ « یا تاقدصلای

 هدنبطنسلفا نج را !لیلخ 4 رکیدمانور
 یدرکیم اّصق هدنغاهنس سد نعي

 كفي رش سدق A هیصق رب

 نر
 بونح هرتموایک ۰

 هرتمولیک ۵۵ كنهزغ نالوا یسهلکساو هدنس رغ

 (لیلخ لبح) ندنتبح لاعش هبصق, .ردعقاو هدنقزش

 قیص یراوا 9 شعایط هغاط رب  هلیعسا

 «یسلاها ۱۱۰۰۰ كنوربح .ردراط یرلقافوسو

 ۳۱۰ نایبص 1 و هدشر ۱ «یعءاج ۳
 رب هدنکتا کالیلخ ,لبح .ردراو یماج ۲ ۲ و یناکد

 دالوا هللا میها ربا ترضح اینالاوا هدنرزوا هر

 (ع) فسوو بوقعیو قصسا ترضح ندندافحاو

 عماج رب بولو یرلدقم كنيرادالواو تاجوزو
 دیعم وبشا .راردعقاو هدیراوحو هد-نحا كفرش

 ؛قرهنلوا انب ندنفرط (ع) ناهلس تربضح*فیرش

۱۹۲۰ 0 

  یراریاسو قوقرو رهاظ كلم ندبرمصم كولم هدعب
 . یرلتېحوا یک ینیدنلوا عیسوتو ریل ندنفرط
 باح ربق تاذلابو لاخدا هم راد هشاغع كلام

 ناخ ماس ناطاس زواب نا ترابز یهللا لیلخ
 دوا ناطلسو «شغلوا ددو ریه ید ندنف رط

 رب ربارب هلیسارحا تاریمت ندیکی ندنفرط ینا ناخ
 یرلهحابوغاب كنهبصق :ردشا رو هوالع یجد تراع

 یتوتیز هلی رلهویم راسو ران «موزوا «بولوا قوچ
 راوض لزوک ضعب ندلیلخ لبح .ردرویشمو لوذبم

 یردق ٩۰۰ زکلاب ندنشیلاها .ردیا نایرج یخد
 هر ردبهذلایعفاشو لسم الماک یروصق بول وایدوبب

 رب هلبرلهرواح زب كرل یدو .رددجرع لج نابسل
 هنلاعا هتشدش هدنراوح كهیصق .ردراو یربتکم

 هی لاها.ندنوب (هلفلوب موق عونرب یلشیربول
 «هدهلم زاووودما لاعا ناش شعب" لک هلوزون كنزلی
 او سا یک تورا هرزوآ هعدق»ل ولطا یدللاعا
 .ندهببصق .ردرلشمامهلوا قفوم هنساشنا هشراف رب

 دق هفرش سدق یخد ندفرط ربو هبهزع ندفرط رب
 ابو نوربحا بس .رلشیا هارآ ؛بولییاب هسوش ییا

 الاعث «بولوا عماج ییهبرق ٩۰ یماضق نجرلالبلخ
 «هلیلحاوتس طول رحم اقرش .فلیساضف سدق سفن
 .رددودح هابساصق هع ید ایر «هلا لوج اوت

 نانل اول هد رکن م بولوا هدنرلهدار ۲۷ ۰۰۰ یسلاها

 لاها :ردنعو لسم یسادعام نددزوب رادنق» رب

 "یلرمصم , بولوا رویشم هلرابسحو تعاجش اضق
 !مارا ؛.ردرلشع | تمواقم تدم لوط هاش ےھارا

 هلیقح «هدهښا رادلوصحو تانم هقدلوا یسص

 یتالونضح قلعتم هریاخذو تابوبح ندنکیدم هنلغرا

 .نوتیز رکیالپ .بودیا لباقت هبهیلح تاجایتحا قجآ
 ارخا تاجارخا: ضعب ندرلهویم هراس هللا موزواو

 «بولوا قوچ یراریغیسصو یو نویق .رونلوا

 زوی ندسیک عون رب یریا نانلوب هدلیلخ لبح هله
 ندنسیرد كران ون «هلغلوا دوحوم رادقم زواعتم يکي
 ياش هک «راراپاب زامولط لوس عونرب هلیقب رط تغابد
 هدایز ندکس ن نوا یونس هرعلا ةربرحو باح (سصم

 رک هنا لیح هاضق نو یلغعاص بو ردنوک

 سدحضعب ؛بولوا یرلقام كسب قاربصق تتنلاها

 . ندنتک هلبا میلک قلعتم هناعونصم .رلرریدشیتب رلیاط
 .رونلوا لاعا زب تاکلموک عونرب



 شب ح

 برعو ندنایعبات (هیولبلارغینص یا تنب)
 .ردنوتاخ رب ندنرلهرعاش

RNودرا كنغاعتسو تیالو نوزبرط ۱  
 هنساصق «بولوا هیحان رب قم ص9 1

 « ودرا » نوچلاوحا لیصفت | .

 | هربح

 ردنکم ندهرق ٩

 1 .هل روس تعحام هنسهدام

 ۸۲55۱۰ ) ناتسشدح قرهلوا طلغو ۱ 2
 هدنسیقرش مسق كناشرفآ (۳1۵ ل ۰

 .ردهطخ رب ويب

 یسهطخشدح سس .یسهحاسمو دودح «یعقوم

 هدنتهج بع كيدنلا باب هلیسبونح مسق هرجا رع
 ینیدلوادتع ردق هنلحاس روکذمرحص .بولوا عقاو

 بیکرت ی .بولوا رپ رب قلغاطو عفت «هدناح

 .ردیواحینعبانم *(قرزا لین) ندرهن مسج ییا ندیا
 اغ .هایسهطخ (هوت) نانل و هدهرصم هرادا الاش

 ابونح هلی رلهطخ راسو ناقد رک كنيقرمش نادوس
 ندعو رج رص ید ارش :هلبکلاع یلامو سو الاع

 یلاموسو لدع نالوا دتع هعیو یلحاوس یزرفروک
 .رددودح و طاح هلرلرب

 .ردشعا فلخ هروک هنامزو تقو «بویلوا

 نیعم هابماع دودح وبشا

 لئاوا

 كلام ةي هروکذم لحاوس ارخّوم عح «بولوا
 هص را هلیءان (یلیا شح) ید تقو یغیدلوا هینامع

 هروکذم لحاوس هدعد .یدیشش وا داضا تلانا ۳

 یا شخ ‹هلغغل وا قاحلا هنئلابا رمصم هاکو هدح ها5

 ندشهح لاعشو قرش یعللارق شدح ؛بولیدووا

 یرطوط هنبرلفرط بونحو برع لد هنغیدشل راط
 یراج كنتموکح شبح یدعش یخ .ردشعا عسوت
 نانلو هدنسهیونح تهح كشدح سشنو یغیدلوا

 . ردق و یو هدب ڭا شدح هنس هطح (اوش)

 یتیدنل و یراج یمکح كنغللارق شبح هداروش اذهعم
 اکوا یسهفاسمو دودح كرهدیا رابتعا شدح یرارب

 هلا 1۳ شبح هلرابتعا وب .نکعمدیا نایب هروک
 قرشلوط ۱ هلا ۳۲و یلاش شرع ۳ ۳۰

 لکو هونح ندلاعش هلرک «بولوا دنع هدنرلهرآ

 .رددرتمولبک۱ ۱۰۰ ًابرقت قعسو نالوا هر ندقمه

 ردات
 تیم و۴ شرح س .یرابناو لابج «یسیعیبط لکش

 لا كناقب رف «بولوا رب رب عفو قلغاط هرزوا

 ش ب ح ۱۹۳۱

 قرمش ىم عفت لا
 هننرهووا لدسعو هرجا رع بولوا هح لاعشو

 هدلاح ینیدلوا برضو كند یسهلام نالوا یرعوط

 اع ردت عافتراو ندنرلتهح بونحو برعو ییرع لاعش
 لصاح رارباب زا ینالیمو رلقععاب خاطر «دلکع | لزنت

 شعب هدنراهراو هدنتسوا درلغاط ردقه ره .رولوا

 یرلاح رثکا كشدح «هدهسیا راو یخد رلهووا عفت

 كنبرلبغاط .ردبکم ندرازاغویو هرد هلراهو غاط

 قایق «هدهسیا روئسم 4رلنامروا قبص یرلتهح ضعب
 عاش را كن رلغاط .ردقوح ید یرارب قالبحو

 ےسق .ردهدنسهرآ هرتم ۳۰۰۰ هلا ۰

 هک «ردراو لوک رب عساو هلي سا (هناچ) هدنسطسو

 .رددودعم ندنرارب تكتسکو

 یاذحی ےطس بولوا هرتمولیک 1۰ یکاو ۷۵ یو

 دو دح هلا لوک و .ردکسکو و ا ا ندرګ

 هرام زول ید قلا هب ع ندقرش هدتسزآ یسهیلاعش

 هحهرادا یشح سفن «بولوا دتع هردرب هدنکلن رد
 .رودا ےسقت 4یکیا هحلاحا تیسنحو

 بول وا مسقنه هکو لر

 نانلو هدنبهرا لوک هناچ هیسیداو هزاقن یرب لرلن و

 نانلوب هدنعبانم كني رین (یابآ ) یرکیدو «( نس)
 نالوا کوب لا كکولب یمرب .ردبرلغاط (مایوغ)
 «هگلبس ؛بواوایعاشرا هرتم ۰۰۰ كنغاط (مایند)

 هان را ید یرلغاط سار ابمآ و دحام ؛دریابا

 -هسراخان راق هدنراهن دراغاطو .ردهدهحرد یعکیا
 .ردلکد روتسم هلرلراق یدمرس یرب د

 یر کیدو (ییابآ ) یرب «بولوا یغامریا یکیا كشبح
 رحم) ناشیراق هلبن یسیجرب .ردفورعم هلیمسا (هزاقت)
 شرح «بولوا ترابع ندنعق یراقو  (قرزا

 کا ورجلشار ی رغاط شدح

 قوچ رب راقآ ندرلاروا هنیو «ناعبن هدنسبونج مسق
 هلضبا رس هدموطرخ «هلبا عج یرراوص *رلیاچ
 ید یغامربا هزاقن .ردنا لیکشت ین «قرهشیراق

 هدیراقوب ؛بودیا ناعبن هدننهج بونح كنل وک (هناچ)
 ندندودبح كشدح «هلرورم ندهرد نانلوا رکذ

 أ (هرانا) .هرکص ندقدقبج

 (برعم) دوخاب e هدنسیلاعت عمق .ریشیراق

 هروک هعسوم رکلاب هک ؛ردراو اهد ربع رب رکید هلا

 هلن خدو قرهلا ینس

 كشبح .ردروبشم هلیستا روهظ هاکو تبوبیغ هاک

 ی هلالشو نیرد كب یراقاتبو «نایرمطا عیرمس یرابنا
 . ردلکد لباق هنئاقس ریس یر م «ندنغیدلوا

۱۲۱ 



 ش ب ج

 شبح حس .یتورت عبانمو تاناویحو تالوصحم
 اکوآ خد يتالوصحم .«بولوا مسقنم هچوا هجعافترا

 صوصخ؛یلعو هدنرافرط قچآ

 دارغشاس هدننامز قلقاروق هدن رللحم یی هدننهح هو

 راروغغابو «رافیچ ردق هبهحرد ۰
 هبراو یادتغب هدمس و .رنیا ردق هب ۲۲ هدنسوم

 لج هرود لدب هرلن و «بوبم هشت تاب وبح یک

 رب رکیاد هاشم هبیراد لیا (دسوغاد) .رولوا

 r عولرب ندو هک ؛ ردرا و یتدبویح

 ؛دیوج «یقوماب . :ننالوصحم هحاشاب كنرضارا ےس وب

 كغ «یدغهرم «سوم « یشماق PN ؛نا رفغص

 نډهرباسو ,هببط تانابن عاونا ,هامرخ .هوهق «یعاونا

 عونرب ندسعاونا (هزوهم) هلیحاغآ سونابا .ردنرابع
 كناقبرفآ نلیند (بابۋاب)و ریشبتب خد جاغآ زسفاری
 یهیشحو تاناوبح .رونلو ید ندنرجش ےسح
 «هدنام یاس ؛یریغنآ وص «ناذکرک ,لنف ۰ هلشاب

 لازغ هفارز «نالتربص ؛شراپ «نالسرآ «زوموط

 ندنعاونا هرات وی نانلوب هلتیلک هللا هرتاسو رتسا یاب
 قوچ كت هراسو رلکنیس رضمو ثارشح .ردنرابع
 كب اوه هد رال نالوا طسوتم هجعاشرا .ردیریاكیو

 . ردنا فاش هروک

 زواجت یبهجرد ۲۷ اردا ترارح ؛بولوا فیطل
 یا وزواهدرلر و .رغا یغاشا ندهحرد ۱ ٤و «ردا

 ؛یادهب هوش لوتصح عوار نام تف وج
 رو «موزوا هلابوبح ضعب صوصخت هلازواو هبرآ
 .رولوا لصاح هراسو یسق ءان «نوج «لاقت

 لیئشترلنامروا عساو هدرلف رط ضعب یرلحاغآ نوتیز
 بولوا لزوکو قوچ یتدیرلاعرمم كرار و .زدیا

 تب هل شاخ اگر ر رک و
 هداطتسو هح رد هجگاشزرا یتدیراهبصق هصلشار كشنخ
 هدرلار ون هک هنر رپ كلتکوب .ردهد رللح و نالوا

 «توتلو هدنشهرآ۱ ۲ ها۰

 یهدنتسهرا رلغاط نکلاب .ردنا ژواحص ی ۱ ۷ 1ردات

 كب رلنامروآ هدر للحم عفن و .ردقاه تی رلهرد

 هراو یادغب رادقمرب رکلای بولوا مسئوقو ریس

 هليا (وسوف) هاشم هنحاغآ وژافآ .رولوا لصاح
 ترا شش وو هد رام وف ید جاغا رب

 برثکا ترارح هحرد

 تاناوسیح راسو نووق عون رب للیوت نوزوا هللا
 :ررالت وا ر ەرک هدن رلشاب یدک

 «بولوا نو شکم ريغو لوهج زونه ینداعم

 بز ب ۱۹۳۲
 همای ندراموف هدنراتهح ییونح برغو برع کلای
 لاج وزن :زیلب رافیچ نوللآ رادقمرب هلیس هطساو
 لتیلک ند زال وک عقاو هدنسهزآ رجا رحم لحاوس هلا

 e ندنفارط رلیاشح ««بوعبچ زوط

 و : یی وق قرهلوا هلدابم هطساو
 دودعم E اف. شدح س .یساوهو ےاقا

 روعایو ته .بویلوا یشقو زاب «هلغلوا

 ندنسادتپا اكنابسب یعتوم روغای: .ردراو یرلعوم
 ندلوانیرمشت ید یعوم قلقاروقو «هبتیابم لولا
 اجد غبطلاب ,یعسوم رو#ای. ..رروس ردق هنقیارب كنرام

 هدنیسیلاعت .بفصن ,كعرا رک شبح «هلغلوا نیرس
 هم زان یشیقو |«هرعشیف مزب يزاب_«هدلاح یغیدلوا عقاو

 فلت: ریمل وش تی. یراهوطررف_ یردیآ یفدایبصت ,"

 لام میرزا ر ؟قیمدب دیراق وب نترارچ هحرد تنیرلرب
 ۱۳۲۳ ی ,is مالغاص یساوه, كنس رللح نالوا

 07 .یرلبجذمو .ناسلو تیسنج «یسلاها

 ی یسلامها

 ی
 بت

 ؛بولوا هدنرلهدار ۰ ۰
 .رار دكت اينالا جاقربو بكم ندتنانعلا فلت
 ارا و طالتخا كتبت ییا هخاشا «رایلشبح لضا

 راتاو :بولبخالک یلفدلوا شع لکشت ندنح

 نان یرلنداو :تارفو هلجد-"یراروبظ لحم یرب
 هیدق “لاها ید ئز کیدو ځوق را ندهجمانس ما

 ندةیماس ماوقا .ردقوف زب رکید نش 3 لی شت "نی هی

 0 نالوا شک هنلخ و كناقرفآ ندایسآ تولوا
 ؛تروک هنتباور كن هار عا هبسادقم تتک

 :ایملرپ : ندالیماس ۶ در ردندیدالوا تل و ن ماحب

 تم ا لاها ناسلو بولو ملکتم

 مو یرفتیرف 21 مدق ناتسل یرلقدنل و

 یاتشل نسبت نالوا هم (ییازرکبت) یو (هنرک)
 هل ذفنح قو .قوج ر ناسل و هک دعا لک

 دات نزلاجتسا "کن ر کون ٤ہ رکص نادك دلت وس

 . ایت هنر لاتو ندا نال کلا ؛بولّوا

 باشم لیس هلا ی طبقو "یاربعو رع كناسل ۆئ
 ) E RT نال نالنيالاوق ةداز ۳" هرز دناحع

 تا ریظتسقزو را ثامنروخام ندبسا ی هک دال

 پی ونیو اند هیماستجلا رباب لغ وا عماج يتاحالطصاو
 موق "یرلقدنوا شه )19 هدیدورو .كنیماس موق

  ادعام ندب و . . ردونم یییدلوا دلونم ندنناسل كم دق ۱

 ارام ۱ توی نابمل اقا اهد ا تشبح ۱
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 ش ب حج

 بونجو برغ تكشبح .ردیناسل (واغآ) یلعتسم كلا
 یدنشک ید رلالاغ نالوا, رشتنم كب هدنرلتتهج

 هاجماسل :هدننبب :یییلاها شرح رل ردملکت» اهب ولنا
 هدنرس هحاجس «هدلاح یمیدتسلو .یالتخا زدق ویر

 هدهتفلتخح تاج زد ینهلجب ؛بویلوا قرف رب یلتیلک
 شعا طالنشخا ق وج زا هل" یا یوم ؛بایردوم

 ماوقا ی رایاف شک هذهنس رول نال 1: یراقدلوا

 .راردبوسنغ هیساقفاق قرع نّرص«بوبلوا ندي زز

 شا اتداع هدنننب "یراتداق ص وضخ ایلعو هدنرارابک
 بونم ه راقنض یغاعا هده سدا راتو یرابلکنو"

 قادوطو نور كنیرانالوا یلکتر ماش اتداع هدیولوا"

 هزاع زبوریدکآنتیماقفاق قرعیتذ یز اتفعا: راسو

 هایس اهد قوچ ندرایلتشرح یخ . .ردف ویران اش
 .نازدنو ستم نیماقفاق قّرع کد رل رل ال ] نالوا»

 یک نلیروک ریش هدیه سر شعب رابلشبح
 .ردّنقِی نایاش ید یراتیاشم SEU E رهن

 ید ,رلن و «بولوا سقم هفنص هی

 ندنرلفنیص هدبعو 1 را .«نابهر ؛نایداز
 لیتروا هللا یرلهناخ * ردیعز یرلهلوک . ردنرابع

 یرلباوبا .ندب رابع ندرلهبلق لا ویو هلروماچو

 ؛بولوا ترابع ندمارحا رب لوم ندکیاو ا
 رند رد کلا یرانالوا نک اب هدرلفرط قایص

 نایتسرخ هرزواز تیموع, .رلردنا اتکا هليا لاتشچ

 یرلءهذمرب صوبجحم هنبرلیدنک, «هدلاح یرلقدلوا

 «نیزمقلوا لاق هنتبهولا كناسیع تربضح .بولوا
 هدنرادنع ,جاوزا ددعت, ؛راردا قیدصت یون .نکلاپ

 یا .رهق,یکیبتب ور ربق هکر زر او عج
 - هدننیروبج قلآ یراق ررب یرلبهار رکلاب .رلربلآ
 ندنکسا بوبلوا يرلت الابم كب هدهشد روما .رارد

 اذه عم, .راردبا تیاعر ید هرلتداع یمعب هلاق
 رانا سم هدنکلع ,.ردهدایز یرادتقاو ذوفن كني رسا

 مکح صوصخ"یع «بولوا هرزوا ,ترثک جد
 . را ردنندتم هم رلسا نيد رلالاغ نالوا هدیز یرادوفنو

 یرا هّبصق ههلشاب «ننایسقن

 یار " .تودیا سقت ۵ ییا یکم شاخن ی ناو

 كنار هزاع ص7

 . ردفو رعم اتما (4 3 یعسق نالوا هدنلاعش كر ۆك ذم 1

 مویلاو «یدنا تزابع ندظطخو رکا ناخ اعدق

Akیازکتت دوخا هدرک نالوا اد ندا  

 ش ب ح ۱۹۳۳
 هلروکذم یارح .یدربلتنلاوس هدهطخو نا

 بولوا فورعم هلبعسا (هرابنما) هسیا مسق یهدنبونخ
 یبونح برق هلا هرابما سفن یهدننیح لامع قرش
 كند رکی .ردبکم ندنراهظخ (اوش ) عفاو هدنتبح

 (موسکا) 2لدهنقو نيقب یرکم كنفللارق شبحت نوتیو
 ۰ بآرخو ورتم هبصفو اربخا «نکیا یسهبضق

 شلوا یتهدبصق (هودا) یک سه نو ۳ هک

 تا یسهبصق "(رادنوغ) نالوا یرکرم كنهرابماو
 .ردبسهبصف (روقن آ) یدک كنا و. ردشعل وا داخعا

 راواهد رلهبصق قوچرب هقشب ندنزکم جواو هدشرخ
 یشلاها هداز ند ۲۶۰۰ ةر چ (هدهشنا

 رپ كن هللطخ جوار ۆكذم دقوا
 نرررسقنم ۵ رلانعقو

 قاس عاطا ی

 س یموفح لوصا «یتراجو عیابصو یراعم ۱

 هدرک ری یراناسیآ ,یدنک یر -ندیکسا راینشرح

 دهسا رادیو زا ماطر سره
 -ولعم قلعتم هفزصو قالحاو هشدبنک شعب یرلتایدا

 .ردق ویراربخ ندونف بولو ترابع نڍ هب رج تام

 -ومقو ,كالبح ربهد هلا اج وس« نع دور ندقوماب یرلتعنص

 ندرابتعنص كفن يتفرا ىك قلی
 شبح .روشلوا ارحا هد (رادوغ) هعیشاب ید راتوت
 رلشیا یکو یرلهلکسا یرالوب ؛بولوا ربرب قلغاط
 هدتتسنوا عبطلاب ید یتراص ؛ندنفیدلوا ید یرارپن

 لخاد قرهلوا ندنسهعتما ایوروا رکاب .بولوایرک

 ضعبو یلاتدا كنايشا ضعب نانلوا قرص هدنکلع

 -هطساو رانا وراک یا رحا كنه راو هبصرا تإ وصح

 هلی رط_یبهلکسا نکاوس ًاضعبو عوصمو هایم
 (یشاج) یرب ندیکسا یکلع شبح .روئلوا ارجا
 «بولوا هډنسرادا تک راد ٧ح ر قورعم هلساونع

 ییه رکسعو هبکلم تفصو یناونع (سنر ینعی) سار
 -هرادا لوصا .رونلوا هرادا هلبتف رعم اؤر قاطرب زناح

 هجقدلوا لیلشبح .ردهدزرطرب یکسا یرگسعو یس

 هدرلنامز لوصو بولوا رلمدا رواکنحو روح

 یرلکدتیا یشراق هنیرلرکسع نایلاتباو صم «زجاکنا
 ارا هد را هب راحت

 «بولوا ترابع

 ,ردرلشع | بعاصت.ز

 ید« دق هنا تشریح ma 2 یس هبخم رات لادوحا

 ندرمصم هژئنامز هسلاطب 3 بول وا لوهح یلاوحا

 ا كه عو هبقرش لحاوتش رجا رک



 ش ب ج
 رب ناباش هنسهپمس تلود هداروا رلتلیه نلیردنوک

 یفیدنلو رلهلببق یودب نکلای .بو-یهروک تله
 لکشتم هدسشپح هابتموکع موسکا . یدراشعا نا
 هدنلوا نررق كلدالیم خروم ندبا ثص لوا نا ندنلود

 ضعب نالوا . رد (نیلپ) نا زاب

 هنرزوا یانو ناسل كرلنوبو ندهکوکح راجحا
 نددالیم رایشدح ؛آرظن هنفیدنلوا لالدتسا ندنسكو
 عقاو هلرل سان و نانلو هدرصم لوا نرف یا رب

 هکعا ندمت ردق ههحرد رب یدافتسالاب ندطالتخا

 .یدراشتا لکشت ید هیطتنم تموکح رب و شمالغاب

 نالوا لمتسم هلي انعم «یعز» هدندنع ریان وب

 راتقووا «قرەنلوا صیصخ ه رایاشبح یعسا (ناییوینا)
 ناسل شدح قح .ردلعتسم هلا ینعمو هدن رلخت رات

 یرلیدنک هرلیلسشدح ؛بولیریو ےساوب ید هنطخو
 .ردرلشعا لاهعتساو لورق یعساو هدنرا هيدا بک ید

 مخاطر هشدح نده روس هدنلئاوا یثرق یک درد كدالبم

 هردرلشهریدتبا لوبق یاسبح نید كرهدیک رلبهار
 نداسوم ند رایلشح "ید لوا اهد هروک هتاور

 یتداع كا تنس یراقجوچ هلسجزاو مسسارع عب
 .یدرلشع | دحا

 شو هدشاح هدر

 ترمدا توق لاصعتا رلیلشدح ًارابتعا ندتفووا

 ا هلزواګ یرجا رح مدقم ندنداعس تقو

 .یدرلشعا زواج ید هزاجح ندارواو طبض ین هیناع
 هرکص ندکدروس تموکح هنس ۷۲ هدنع

 .ردزاشغوا ج ارخاو درط هلبتنواعم كنتل

 اها )نالوا یتا شدح هدمالسا رویظ یادتا

 ناو تا نوا هوم ادا نرم یر

 فلاح .هاکعا هظفاحو لوبق ی (ملص)

 تح .ردشلوا ببس هکمریدتیا دای هلربخ ینمان كشبح
 .ردورم ید ییدلک همالتسا كبلاراشم راسخ
 مالسا لها بویعا تبع هنیرتا ینالخا قجآ

 قبس هدهظفاحو لوبق ههاص لرل شبح ندنفرط

 رکسع قوس هشبح «ةمرح هنیرتمدخ ندیا
 اتکی هدنسهعطق اشرفآ «یسلاصا شح بویغلوا

 ود نار 1

 طاع هلا هیمالسا ماوقا ندفرط رهو قرهلوا

 1 هل فو هرص ندیوآ ترد راهع ا هطفاص

 | ؛بویتا رویظ تاعوقو میم هنوکرب ندسنفرط

 ش ب ح ۱۹۲

 كنهیمالسا كولم نروس تموکح هدشبح كنيزپرقم
 «آرظن هنغیدلوا یضوصخ لصف هدنخرات یاد هنلاوحا
 ؟ششو هدنتل | هیمالسا هرادا ید تقو یلیخرب شدح

 ندرلتقووا .ردشلاغوج مالسا لها هدنجا هدلاح رهو

 لوپح هدندنع رابلاب وروآ یلاوحا كشح یر

 درابلزیکتزو هدیدالیم نرف ی ۱5 تیابن ؛بولاق
  هزبص ینایفشکو تاحوتف یهدنلحاوس ایساو اقبرف

 كل رهربک ید 4هشح یرلحایس زمکت رو ضعب هدنس

 ید هدهربخا ةنمزا .ردرلشمزاب یلاوحا كتکدعو

 یارحا هدشبح یرلحابس ابوروآ راسو زماکنا ضعب

 جاو هد ۸ هد رازبینا «یک یرلکد تا تحابس

 رب هلپوروآ یشنح هد یسهرکسع تایقوس نالوا
 2 نرق یمرکس نوا .ردسشمریدتبناط اهد تاق
 «هدافتسالاب نذدبوف هود كنه. اسورعبهدنرخاوا

 لفتس» زرب هداوشو هرکی قرهشیقلاق هلالقتسا یامدا
 نو یورلف تنها ۳ یک ییدتنا لکشت تموکح

 بودا روپظ سرر ندنسدح ایت د هد راپما

 .یدیشماهارب يشرب هقشب ندناونع وروق رب هدیشاج
 روبغ هدنعسا (سورودوگت) ؛بوتقناق یلاها تفووا

 نوتب تاذوب .هباکا سالحا هبیشاج تخت یصخشرب
 تاحااضا ا ردا عج ههرادا رب کلام شاح

 رازبلکنا هدلاح یعیذلوا شمالشاب هکعا تابقرتو

 نت ا تعواقم هنادم «بولوا طلسم هنسدنک

 كشبح كرهلک ندنقح هدنسهاس یرانا «ربارب
 ردراشلوا نا هتتسعا توق باستکا ندیکی

 هژرازیلکنا بولوا یشاج یلغوا هرکص ندسورودوئت
 نالوا بیرق هبلح كنايلاتبا ًاربخا .ردشعا هدهاعم

 للود و هننرزوآ یتلوا طلسم هنلحاوس رجا رڪ

 ااا قرهنالشاب :هناصام هدننسهرا یموکح شدح

 3 r شمریو تافلت قوچ كب یرکسع
 .ردشمام هنلوا لصف هلمماع

a ۹۹:ندهکمو هدنم رق هم  

 بن 4 2 ی
 تا .یدنا ندغاط و اف نلسد (ضشدرق

 ةا هدغاطو (امضر) ركب یا  نجرلادبسع

 .ردشعا تافو یسد نایذسرخ ردق هن وک و هدلاح یرلقدل وا

 ع اه ف مدام .. 4: ییشدح" لالب 1 2

 .هلبرویپ تعج ) 2 ۰



 و ب ح

 لها « بول وا ندهناعص ۳ 2 ی
= << ۵ 7 

 .رددو دعم ندهفوک 2 u یجب

 | یزهدنفا (ملض) تاتناکرخف تّرضح هدنعادو ج

 .ردشعا لقن هشرش ثیداحا ضعب «بوروک

 و شال یر
 ةت راسا ا روم

 ردق هنس ۱۰۰ ندایسع دالبم نعت هدب راسا یسعشود

 . ردشلو تابحرب لوا

 ولم هدهیقرفا ( نسکام ا 9

 هدنسادتبا یرجه نرق یعشب بولوا ندیریز ی
 هدهرصواو ؛شمک هسلدنا ریارب هلب راهم و هلبردپ
 - رلوصمع هلکعا روبظ هیلخاد نتق ضعب هدهطانرع

 یک هنملز هشت ی
 شقارب هدنتموکح هطانرغ ییلغوا « هتد وغ ۵ هیش رفا

 بحاص ؛بودا طاعسا یتسیدنک لاها هدة

 دتموکح سوبح هلهحووم .يدراشعآ
 كئاوط ولم «هلکعا عيسوت یتساکلا ؛بولوا لثان
 هک. ردشعا 0 تلود ر دودعم ندنرلکوي 21

 45٩ یسیدنک .ردفورعم هلیسا (سوبح ی)
 تافو هدهروکذم هنس ؛بوزوس تموقح دقیح راب
 ا

 نر سوبح هجرتلافنآ (س ی)
Eهدیرع: نک کشر  

 «بولوا تاود كچ وکر ییدلبا شست هد هط انرغ
 ۶۱۰ تلودو . رددودعم ندنک ولم فئاوط كنا روا

 ین ر اتاق م هلا هرو هطانرغ بودنا سسأت هدنخراب
 هرکص ندسوبح نالوا تلود سسّوم . یدا عماچ

 هدننامز كنو بوروس تموکح رغظلا سیداب یلغوا

 یلوروت هرکص ندسیداب .ردشعا روبظ یتلود نیطبایع

 یردارب .بوروس تموکح سیداب ن, نیکلب نب هلادبع
 هدنخرات ٤۸۳ .یدشعا نیبعت یلاو ۵ هقلام ید یگ

 هللادبع املا یوم بوریک هسلدنا نیفشات نب فسو
 فلیا لاسرا هرغمو «ذخا یه یردارب هلا نیکلب نب

 هطانرغ كترهریو رهناکلام شعب 4نیرلیدئنک هداروا

  نروس مکح هدنتیعبات ریز كن هیمطاق

۱۹۳۵ 

 سس . نایخ نب ۱ - رادمکح ۳ هرزوا حورمشم هجو تلودو .ردشمریو

 .ردشعا ماود هنس ۲ بولوا ترابع ند

 ی ب ۳

 بول وا یمسا كناذ جاق رب ندها

 ؛تکعب نن هبح لبانسلاوا ) ندرلن و

 ضعبو «شلک همالسا هدهکم خف (یرماعلا یشرقلا

 | هبح
/ 

 -دلاخ ن هبح) دک .ردسشعا لقن هت رش ثبداخا

 نب هبح) بس .رددودسعم ندهفوک :لها (یعادرخا

 لقن ینیرمش ثیدح نالوا راد هن رص كج رطش( لسم

 ترضح هسيا (یجلا نیوج نب هبح) = .ردشعا
 «بولواندهف وکلهاو ندنناحعا ز(هنصر) یضت رلاللع
 .ردشمامهلوا لئان ه (عاص) ی تیر

 بوک هک«ردنبداق رب هدیرع ریطاسا | مپ 4
 (هروطنتم) نالوا شع | )یتشعنهتسد دنک ۶

 .شمردیا تبابط یارحا هلی كنجرب هدنعما

 قوج «بولوا ندیع ناوسن ریهاشم
 هد وېش ترثکو هدهمراو هزل هح وق

 .ردشمک هنیکح لثم بر

 | یخ
۰ 

e ,وا نده - 

 دف بو ۱ ینعْا ب راج نب یح
 .ردشلوا ديش هدنسهعقو هماع و ؛شلک همالسا

 دعا لبا (حح هتشئاع)- "۰ ام

 1 اا لا ۷ 1 نرداق ې
 كنینا ناخ میلس ناطاسو یسەدیقح كنابص ےش

 هلنسانموب .یدیا یسهجوز كنوبلچ یسش یسهحاوخ
 نامز رکو هدنکلهدا-ربش رک كبلاراشم هاشداب

 N RK ات
 نوجا تحاح بازا یسوبقو «شعارق رادتقاو ذوش

 ك یراعشا .یدیا نیش هنړکح

 .ردراو ینایونثمو دناصقو تابلزغ «بولوا فیطل
 ید هموطظنم رب هلناونع «دیشجو دیشروخ»

 : ردندب راعشا لج تس چاق 7 وش .ردشم زا

 مه ردیبیک فسو یلییثع اعد

 ماع قلخ .ردرت شم اکآ هک

 رهوک هکر ودقم یشیکر ه در و

 رلهلوا ندنسیرشم 1. کت [

 جاقرب ریز هحورپ هلعسا وب ندهباصص |

 دیسا نب بیبح : ردشلو تاذ ۱

 . اقرو نب لید نب بیبح س .
 < .هشابح نب تلبح بس ر

 تاب هتسح نا ی بیبح

 اا هک« ا نی. تلتخ

 تماص یسید اقا .بولوا ندنرلیلدازا هلس یو ند

 لر س .هماج 8 با ہح۔



 ی ب ح

 نب بلیج بس, ردشفت وا رماح |هدنسانع رد رارب هللا

 «بولوا دودعم نددمهب لها 6 أا شارخ

 «یوفتلابالا دینحا ىلع دحال لنعفال ةوخا نولسلا»

 د هشاجب نی بییح حس _,ردیسیوار كنشش ثیدح

 شعب «بولوا :دودعم ندهنبدم , لها هک :یرابصنالا

 ماع نی بییحر بس ,ردسشعا لقن هشرش ثیداحا

 بس ,ردشلوا دیش هدنسهراح رح هک. ینقثلا

 دیش هدنس هعقفو دحا هک: یراصنالاد ز نب بیبح

 هک, یی ر رفحا یراصنالادنز نب بیبج س .ردشلوا
 بناج هدعب بوشلوت ضاح. هدیرازع دجاو هبقع

 هتسیدنک موقرم «كر هل ردن وک هنازگلا لجسم ندی وبن

 کیدا بود قیدصت یت وس هل ( ماص) ا

 قیدصت یتوبن كنسيدنکو ««توا» هدنفیدروص
 كل رهبد ٤م عاص نب» هدنفیدروض ییکیدعا بودنا

 نندن.یاضصعا :هتشنرزوا "یا راکت هلاسعفد یو

 با 1(هنع هلایضر)«ردشلددبا دیش كر هلیسک رربررب
 نب بیبح هعباوا س .یدنکلادب ز نب بیبخ

 ندراشنا هک«دعس نب,بیبح -- .یرابصنالاعابس
 نتضاحب .هدنبسا عر رد بولوا یسیلدازآ .كدنیر

 هدنا و عر هفاک هک یل سلا بیبح هلل دبع ويا: ردولو

 ند شعبا ,رابک. نجرلادبع یلغوا .ردنقل و ربضاح

 بس ..ردشعا هشرش ثیداحا لقب ندردب «بولوا
 اے ند بلح ج .ردنس نب بلبح نج رلادنبع وا

 ور نی بیبح سس. بییح_هرعط وا بس یکجا
 دوعسم <؟ ینفثلاورع نیا تح دم :یامهاتلا

 «بولوا یدح كتلصا ایا نب هیماو یردارب كندعبرو

 سژر مکلف ےہ ناو» هدنفج یراریارب هلیسیدنک
 .ردشاوا لزان یس هم رک ت یا « مکناوما

 هماع یقرهنلوا .لتف نکردیک ههماع هک یزالاورع

 هک« یرغلا بیبح کک .رددودعم ندنسادپش ینا

 نج

 ټبيبح نجزادبع وا .ردردب كبيبح ن قاط

 رع ترضح هدتاور زب هک. یشرقلای رپغلا هر

 هرکش ندعع نب ضایع (نااننف رطا(هضار) یقوراف

 هینیمرا هدب «یقرهنلوا تصن هلشکلیلاو هری

 ترا طح هدتناورت رو ؛شفلوا هوالع.یخد.ناضب زذآو

 (هضر) نافع ثربضح «بویغلوا مادختسا ندنفرط رع

 تویضج وا شدا تصن هنکللیلاو ناب رذا ندنفرط

 هدادما ندتنف رط هواعم هدقدسلوا هرصاح ناغع

 راسو نیفص .هدعب باویم هشت «هد اسلا شل ردنوک

۱۹۳۹ 9 ۱ 

 ۱ «دنشرات 4 ۲),؟ییلوم _هینتیبم ان واعم هدر
 رد غا تافو ,هدلاح ینیدلوا هدنشاب "9۰ زونه

 زلت تلخ هدنباور رب .بولوا یالتخا هدننبج
 بس لمن "بیبح س شفا هدنتتشا ۲ هد ون

 اع دلها یی «یراقلا بهذ ن بییح
 هرح راز هلدیزب یردارب هک نیلا لا ن شیت هج

 E یردارب رکید ؛بولوا نیپش هدنسیارع

 و .ردشل وا دیش هدننب هعق و

ORقة ات لافلخ ( بع ن ىلع )  

 شا ر هدیناهز كیا وم ل ی
 ندنلنن ف (#خ ر )نیس تازتس>96(ردمدآ رب
 «قرهالپوط رامدا ما ط رب هنتشاب هلمساعدا .قلوا

 ۱ طب یراراوحو هرصب

 .یدیشعا داتا تخغیاپ (یس الاب هبصق رب هلیعسا

 تالم لروط» یهبَتطف و قفوم یردارب كنه غبلخ

 هلبسحا یاتم .تنناماععتسا :«هدهسیا

 (هیقفوم)هدنسیشراف تیابن بویمهلوا قفوم هنطبنم
 ستا ذاضفا رکسعم ۲ هلیسسأت .هبصق رب رکید هلیسا
 « طبص و .هدنخشراب ۲۷۰ تیا هلا هطساو وو

 هدهیصق يع وطقم رس «كزەدىا لمق. ی هجر تحاصو

 هدادتخب -«6 یک ندکدزن درک هنج وا تكسغارنمرب

 ار ی زب, خد.هدا روا ر ەز دن وک

 شع.ا هزمصاح

 ا جوا نانسارعش لار |
 اس

 1 تجمع طظ انس 2 دما ¢

 چ ال8( تچ )ن 4 :

 اج یتابزو وش ردا تأفو هدنشاب ۳ بول
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 رو O "هدرله رقو e 2 اط رپ «هدلاح

 E E يح یرلغاط

 ىح ندقم كا هدهعدق ةنمزا تكنبسهطخب زامح

 بولوآ یتیلاعت مسق نالوا شغوب یگسم دوم موق
 دم:رکم هکمو یعاوقا مسط و هقلاع ید هدنرلف رط ۹

 ترضخ هدضب ".یدیا نکاس یوق مهرج هدنتبخ
 مه رح تالغاعسا .دالوا , « هلدورو هب هکم كلعاعا

 «بودنا روېظ هب رعتسم برع ندشطالتخا هلیموق
 زابح .باستسح یو هد هکم: ید كنق رش .هبعک
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 قوفتو مدقت هوجولاب _هنبرلتبج یاس كيرعلاةریارچ
 راس كيرعلاةربرج نم ةساب م ردق هلو هو ؛شعا
 ةو ابی تحاصف هده سداد قداف هتي رافرط ۰

 لصاجا سارا هلمالسا روبظ یرابنعاو قوش كراج ۱

 هدلنناوز نیدشار یافلخو هدنداعس تقو بولوا
 ملام مولال عو كب وعلاةرپزح نولبتب .هرونم كنيم

 مم ک2 ؟ شلوا_یتموکح  ینرک .كمالتسا
 نوع عمو نکی از .هلیتفدتسانم :هفیش بفك ید
 ندي لسا تموکع ,بصغ.كنهواعم , :ردشلنآ کج

 لنهبلتنابع تاود هدنعبو- كنهوما ؛ترلاود آرابنعا

 مدهسیا شلاق قادزوا :ندنفالخت هک زا دن ژاٹام ز

 نیمرح»ندزرن ره هیهالتسا یانهاو" هنولمو اتفلخ

 ایر هیت راعا کی هنیدمو هکمو ؛هلنبی ژب تانیفن رش
 باب هوما +تیلود كرك اله علم :رادراشعا تمه

 هکم جورا لها ,ضعب منکچ اهد كنرکو مدن ولنامز
 لزاجح «هدهرمص ییلکتآ اد ام و کش یی هن دمو

 عوقو مدنی رلنوب هل رکسع كتلود یغیدنلوب عبات
 . ردشلکهنلاوا بی رخت هلناعفد هنبدمو کمد هدناب راحت نالو
 9 0 5 راج هرم ندنندعار یاغلخ
 هدنسب رجه عرات ۲۵۱ بولوا"هدنتیعبات تح كن
 ٩۸ كدهنخ را ۳۱۷ :هلاروبظ یلود,(رمنیحالای)

 -ارقزاعح هدروتذم خراتو :شمروس اش ولح هتس

 ی و نالجک ی شاه ی هامسهرنَض هدعبو كن هطم

 هر ا ریش هم زامل تص كنا یا
 «هرکص ندقدلوا فعن راچود

 تلود هله «بولوا عبا هرم كولم ایرثکا زاجح

 عبات هرصم نوتبسب هرکس نانو دهی سابع
 تاذ رب ندافرمش هدامرکم هکم اذه غم ب۲ علت شلاق

 .یدردنا تبع هرصم ولم «بونلو هدنراما ماقم

GAAناطلیب زوای ند هينا" ماظع" نیطالس هن رات  

 ماتخ Pk Es )نامالع یرلت مضح نا یلس

 ؛تقو ییدلیا هیناغگ تلود همین یرنسم «كرەربو

 ها ارام تلود ر هلرصم عبطلاب ید زاجح

 یخ ت اع تقالخ

 غرار لغ وا نیمعت لو دونب «بناولوا دودعم ندتیاغک

 ساتن ىجا یر :زاتم لیرعلاةرییرج زابح

 ۱ .بولک هطم-یخد ناب کا فرش مھ

 .«تاذرب ندافرمش هلیوننع (هکمریما) هبدمرکم کم

 ح



 اج

 هلیناونع (م رحل ا حش) هنبرپ فرصتم رو ةتيدمو

 .رونلوا نیبعت صوصخم رومأم رب ندنداعسرد
 ادا ییسهطخ راح

 قلایا شبحو هدنح هاک «یلکب رلکبایو یکللکب هدح
 حش هتندم ایزثک ا هدلئاوا «قرهنلوا « رادا هلبنآ ونع

 .یدروشلوا هلاحا هاد نانلو لاو جد یلمرطا

 نکاونس ندازوا. «بولوا هدج یرقع كتيلاو لصا

 .یدردیا هرادا ید یتلحاوس شبح رتانو عوصنو
 زاجح) یند هروکذم .هکرابم ٌهطخ هدنلیکشت تایالو
 همر کمکم «یرهتنلوا ابتعا تیالو هلیمان (یتالو
 هدم هليا هکم. سقن تبالوو .؛ششلوا-ذاخعا کرم

 .ردشلو بکم ندقاعنس جوا ًاعچج هکهدحو هرونم
 مش هنیک كنهنیدمو. یماقمناق یلاو هنفرصتم هدج

 هناذ:ناتلو ,یلاو , كر هلی ریو. :یناوتنع یونن مرا

 . رونلوا هوالع د یناونع ی م وحلا چ

 کرم ندقاعس ٣۳ح و ر مما تنور ئالو راجح
 ۲۱ و ءاضق ۵ , هوزوا 9 هحو «هدلات یعیدلوا

 . ردلماش ییهبحا

 نی

 کم هڏ ر لنو هبولوا یربش لو جوا هززاعح

 دهم رکم هکم هدح رد هدح هلباهرونم هنندمو همرکم

 نالوا .یسهلکبسا: كنهرونم هدم .. ردیسهلکسا كب
 نال ونا هدنیکح یسهیفیض كنهمرکم هکم هللا رکا عبق

 | هاکهرطص ندکدکی ههیناقع
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 یردارب . ردقو زعم ید ها ضصرخ (زیدالانا)و ۱

E 

 هرکذ رکید .ردرلهبصق هجحاشاب ل زاجح یخد فئاط
 .ردقو یسهبصق نایاش

 ید اعاد )ارا
 ردا تک رج نوقت یی رب نوا

 هو «شعوط. هد۷٩ ۰.«بولوا ندنسالک ۳ ١) هد

 هدرصم «هدلاح ینیدل وا نزاع .ردصشعا تاقو

 ترهدبا باستنا هثیدح لع هعیلشابو ؛شعتا لع لیصحت
 » «شمزاب حسش رب هرزوا دلج ۲ ه «ریغصلا عماجا

 عیفشلا لوقلا » < طارشالا نايب طارصلاداوس » و

 ییا هلیراناونع, « :عيغشلا بیبلا ىلع, ةولبصلا ف

 ..ردسشعا فیلأت لح رشا قوچ رب رکید» هلبا باتک
 قلا دبع ) وب .( یزاج قلا دبع نب لیعاعسا ) سس
 ندنسارعش وابدا: روکذم نرق. ید ( یزاجا جنب
 ةر راب ۱۶ ۲۰۰, یسکیاو ۱۰۰۱ یسجنب بو لوا
 . زد لشعا تافو مدت

 يا اه

 تجح ِس
 1 هل زوبت تعحا هنت هادأم 6و میخ

 هد "جلاش قرش كن رعلاة رب رخ ر

 هبصق "رب ۍ کن تسهطخ هماع عقاو ۰

 ندلتسع ءا( )۳ عویدص کنابا ترضخ بزلوا

 هدهیصق و تاذکللا ولپسم ندا توس یاعدا هدنتفالخ

 ۳ ارعتاش رهام

 .' ردیتصلحم لورسخ ران » ]

 ءو زو اهد تو یلیح رب هدعب ؛زدشعا روبظ |

 قوج رب"یواح قوتشت برع یارعش هدنفح «بول
 ردشل وا با رخت ًایخوم . ید: راظلل وب راعشا

O.۳ هک نیش ل برع  
 یسهیش كل و هش رب دق“ هدنن ونج كل اةمود ا

 كنموق دوم هدسنفا رطا . رده رفق رب ؛هرزوا قلوا

 .رددورشم یرآن آ

 هد اسرع بتک یتیدلوا هبصق ر هدنع | رجح ۳9

 رو

 تص ۱ :
 رج ۱ یدتکلا ید E رجح

 نب رجح :نلنید (سشلارجح) ندهلابخع. نی «بولوا
 هلکفید (ریشا رجح) نوا قیرفت ند یدنکلادیزپ

 (یناه)

 هبت :دنک هنر هک هیر غنج ترضخ بزن زیر لا
 تاستنا ه(هضر) لع ترمضحو ؛ شغل وب هدنس ه راحت



E 
 نیفصو لج كرهک هنسهرص ییاحعا هلحا هللا
 هدیوضترم ترضح تیعم هدنراهراح ناوربو
 هد هفوک هرکص ندنلاحرا كملع "ترضح .ردشلل و

 | ترضح ًانلع «هلتفلاج هننماوا كنهبوما یاما
 عمو ؛ندنکیدتا تحاصتو مازبلا ییف رط لناس ص

 ندنفرط داز یسلاو قاع «ندنغیدوقوا تنعل ههو

 هدنخګ راب ١° هدنس هل رق (ءارذع) عفاو هدنب رق قشمد

 هلیط مش كَعا نعط یییلع ترضح .ردشفلوا لتق

 «بوبعا لوبق یوفع نانلوا فیلکت هنسیدنک

 شفلرضاح ینغک هلیربقو ؟شعا رایتخا یتداہش ًاموللغم
 .ردشمهمرتسوک روتف الصا «هدلاح یعیدروط هدنکوا

 ترضح ؛بولوا یدافتعاو نظ نسح كهلچ هدنفح

 صوصخم ههیواع» ؛هجدیشیا ینفیقوت (ابضر) هشياع
 ه واعم هدعب و ؛شعسیا كم ا تعافش كره ردن وک مدا رب

 ریذعت قوچ كب ییالوط ندنو ,هدنکیدتیک ههنیدم
 یتدابش لرجح ؛یند (هنمر) یرصب نسح .یدرلشع)
 ةيواعم لیواب » بودبا فسأت قوچ كي .هچدیشیا
 یجد هبواعم یتح .یدیشعد «۱ هباحعاو رجح لق نم

 یفارتعا یتغیدنلوا لافغا ندنفرط دایز «بولوا مدان

 « !لیوط رجحای كنم یو » هدنعزن تااحو «ییدلیا
 . ودیوره یکیدید

 ۱ ىدا و ن رجح

 .ردشلو تربش هلیبقل ( رارلالکآ ) «بونلوب یکدم
 دوقفم طبرو طب هدد هدرلنامزوا «هروک هتاور

 فلتعحام هنکولم هعبات يهدنع یلاها «ندنغیدلوا

e TEPEی ام  PT 
 ارا یدافحاو دالوا تدم رب هرکص ندن سایت و

 .ردرلشمروس تمول

 هدنداعستق و
 شاک همالسا ۱ یوکلاسبسلا ن رجح

 لجو ؛شمام هلوا لئان « (ملص) ین تو دفنا

 هدنتیعم ك (هنضر) ىلع ترضح هدنرلهبراح نیفصو
 هوس ثیداحا ضعب ندیلاراشم ترضح «بونلو

 ۱ .ردشعا تباور

 بس 1 | 0 ۰

 وا یدنکلادر ن رحح

eرجح) «بول  
 واع ,ترضح ادسبا .ردفورعم هلکغد (رثلآ
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 ندنفرط كنوب هلی رقت هبهبواعم هدعب ؛نکیا هدنتیعم
 .یدیشغلوا بصن هنکلیلاو هینیمرا

 اضق رب هدنغاصس هرعت كنتالو موم ا ی

 هدنتپح بونخ كغاعنس ,بولوا ] ۰
 «اقرش «باو نیدسع العش ؛دعت سفن ًابرغو «عقاو |

 "یطاراو هلدودح ندع یخد اب ونح هاب رلامعف هبطعق

 رار هلیسهیحان (هطیبق) .رددودح هللا هطوبضمریغ
 تبنمو عفترم یسینعارا ؛بولوا بکرم ندهبرق ۸
 .ردرادلوصح و

o |بول وا ندزله عاش روبشم لا  

 .ردیزمق كمبصن ءانڪح اونا یعاش

 ؛بونلو هدنتمدخ كنیدېم یسابع هفیلخ ربارب هلیردپ
 راهیحدم و رلهدیصق قوچ كب هدنفح هیلاراشم
 وش .یدرلشلوا لئال هنیراناسحاو ماعناو «شلیوش

 هدنفصو كنهاکهزنت یهدانابیسیع) كنیدہم تب یکیارب
 ۱ هر طدسهدیتصق زن ییدلوا شوش

 معلو ةذلو شيع بر
 نادیلا یقرمشع ءاهبو
 طابب یهبا هيف هل اةطسد

 ناذوخا رهازو راهب نم

 ا هنغاعس هدددح كالو
 ا ي لبخ بولوا اضقر 4 ۳ ر ن روجح

 اعنص ندنتسح یلاعش قرش :هدلاح یغیدلوا عقاو

 لجاب كاتفاجتس هدیدح ندنتبج یبر لامش «هابغاجتس
 ندنتمج قرش بونح «هدیدح سفن ًابرع «هلبساضق
 عف رم یسضارا .رددودح هل راضق همر لبح ید

 - رادلوصحم و تبنم یغاریوط و لدتعم یساوه «هلغلوا

 هلابوبح راسو هرود هرآ «یادغب یتالوصح .رد
 “ما ؛سع اضق .ردرابع نده ساسو لاو «هوبق

 .ردسعماج ییهبحا ه هلبرلعما هرافو سجن «مهاع

 (ینام زوجح) اکوب هک.ردبلئوا ینبم هبس و «بولوا
 .رلربد

 یاپنم كنغاعتس اعنص هدنتالو نم ۱ 7

 بولوا اتق رب عقاو هدنسببیع لاعش ] ۰

 ابغ یلبا هطوبضم ريغ *یضارا ندنتبج قرش لاعش
 ید ًابونح «هبلو شیرع وبا لنغاعس هدیدح ۱

 لح .رددودحو طاع هلراضت نارعو نابکوک

 و .ردتتنم یسضاراو لدتعم یساوه یلغلوا عفن ۱

 حس قم رب هلا روح هدنع هد « نادلبلا مجعم »

 . روکذم یفیدلوا ریرپ هلعسا و یخد هدناع یک یغیدنل و



 ی دم

 یرعوط هیلاعش برو برع« یلناعس رہن چاق رب ندانصق
  (رومیداو) یویب كا كرلنوب .رنیا ههمایت «قرەقآ
 < هل رلسا رافعو دوسم ؛هردافش «ماوع ی اضق .رد

 .ردعماج ییهرق ۳۹ و ییهبحا
 عاوناو هوېق یتیلک هلابوبح راسو هرود هرآ

 «یادغب ییال وصح

 تیحو نالوا یدرکم كياصق بس .رد رابع نده وبم

 هلعساو جد هرصو ر كجوک ناتلوب هدس هیلاع#

 . رداعسم

 ۱ مالس الاةحح

 [ ۰ هلیرویب تعج

 .ردیبقل تكنیلانع ماما
 لنز یو ید دات «یلازغ» |

 ۰ ردیپا كياذ در

 هدم حات 9 ) هدب مچ

 دوس هدنسه را ناغماد هلا ماطسدو 1

 طقعم كناون قوح رب ندالع هاشم تواوآ 4 ذر

 ندهطان ع هدسلدیا (هرد» تا

 .ردیعسا و ای هو

 ؛بولوا ےسا نلیرب یر
aSروبنق زر  

Eاة طال  EE 
 ك. ا ر شع رہ تب وا

 ترضح «بولوا ةعلقو هبصق

 هد یربغلاةلسف"ی تبخ هد فالح نامو رگ

 هنیلا  كلرلمور هدشنامز كناورح و - شلوا

 ندهیسابع یافلح هدهسیا -.شقلوا تیر ؛بوشود

 «هلبلق یلاها ندطاسیو هیطالم هدننامز كنندپم
 .یدششوا مکس ندنفررط دیشرلانوراهو :راانتیکی
 هلودلافیس بوج هنطبح درلمور ندتیکی هدعب
 .یدشش وا جت ندنفرط نادج

 2 و

 هرادح

 ءایلجب
۰ 

 ثبداحا لعب «بولوا" نده

 .ردیلقا كنهشرش

 هدنساصق. ھر ةد نفاع رش كنم ۱ می ۳

EE.ےسا ؛بولوا لح رب حرفم لیا و ید  

 IC 2۳ یک

 ۱ اک
n” 
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 | (یلسالاریع نب همالس شارخ وا) | ۱
 .یدرونلوا قیرفت هلا دی

 ح ۵ لح هلا هم رکم کم دیر هعاک

 ی حج

 هدنبرق «بولوا هبرق رب كچوک هدندعب هلحرم رب
 ترشح هدنقل | كحاغآ و هک یدماراو جاغارو قا

 هده رجه ةن یخشب هزعدنفا ( ملص ) تانناکرخت
 ندنرجه هکهلوش .ردشفلوا تعیب ندنفرط ناکا |

 هللالوسر ترضح هدنرورم یا نوا هللا هنس شب

 ۱۰۰ ندراصناو نیرحابم هدنرلههوبن تیعم (ماص)

 هیدشرش هبعک هلیتی هرع «هدلاح یغیدنلوب یثک
 كشبرق هدنرللوصو هلح و «بولوا تجزع "یبم

 «هلیسمروب رابتخ»ا یترلقدةبچ یشراق نوجما برح
 هلاتیب ترایزو هلص جتا بویلک هلبتب برح |

 هنتوا شیرف «هدهسرلشهرویب نایب یب رلکدلک هلیتیت
 هبهکم كيش هلا( ملص ) ناشیذ ی ترضح

 لوح هتس ترا تیر
 .ردرلشغا دقع هدهاعم هلا هراس طنارمشو هلیطش

 ترشح هدننلآ كنه رعش روکذم هام هنن رزوا كنوت

 هدم «هرکص ندکدتیا تعيب هزهدنفا (عاص) ایدنالادیس
 .یدشلروب تدوع ههرونم

 ؛بولوا هرقربو هبصق ییا هلساوب | مع ج

 هدن رق لصوم یر رل هبصق

 قیرفتلا لحال .ردنعقاو هدنرزوا یزبن (باز)و

 رب هبصق و نالوا یورعم هلبتسا (لصولاةثیدح)
 هدنتفالخ نامز ك (هضر) قوراف رع ترضح هدتباور

 ناوم هدتیاور رو «هدنسهراص سست تالصومو
 رب ندالک ربهاشمو شو س سات د هدام زر اراک

 تكحوب م ویلا ی یس ار كناوذ قوح

 تارف یسهنکیا  .زیدوحوم هدنلاح هرقرب
 عقاو هدهفاسم قلخ رف چاق رب ندرانباو هدنرزوا

 جد هلبسا (هرونلاةیدح) و (تارفلاهثیدح) بولوا
 یسآر طقسم هلربهاشم شعب ید و .ردفورعم

 ید یهبرق هثیدح نالوا یسیجوا .ردشفو
 (شرح ةثيدح) بولوا عقاو هدنبرق ماش قشمد

 رک اول هدنلحاس رجا رع : | هدیدح اول 4 ۰ 4

 ٥ ریش  Iرع «بولوا 3
 هرتمولیک ۱۱۰ كباخ .ندندنراهه-هزا كنزا هلکشا

 کک رده هزتمولک ۱۹۸۸ هی تباع و هدا
 | هدیلاعش ضرع ۶ ی تی اب هدنلتنس ونح

 رو یسوبث 0 «بولوا طاح هل روس ربش .ردقاو

 یلناق شد تردو ربکر اک یرلهناخ .ردراو یسهبأاط جاق ندەكمۆ هدنرزوا كق رط نکا



 ید

 .ردلکم ید قسوننشراچ «تولوا عقر ‹قرەلوا

 یرلانب یلیخ رب قرهلوا هنریما هبتباو دحاسمو عماوح

 یناعل .ردهداز ند ۰ یسلاها :رذزاو یخد

 یتراجص .زدظودح ندنراکزور بونح ةد هسا غیص

 | ؛بولوا کالشیا كني
 هلکسا هدیدح هخلشاب هدلاح ییدعش یتالوصحم نع

 .ردیسهلکشا ید دناعنط .روتلوآ جارخا دنس
 کهدنلحاوس نم هدیدح . لوا ندنربخا عف كناعنص
 عبات هشنلابا هدح ؛بولوا یرکیم كنهنافم هطخ

 عن رک لم اول هرکبص ندنعف "الماک كنم

 نیزاب,«بولوا قاحص یبخ یماوه .ردشفوا ذاخا

 راژیچ ولو هاجر ٠

 ناتلوا جارخا نداخح ندنکس

 . یدبا

 هلباسح دارغیت اس ترارح
 .رثیا هب یعاشآ ندهحرد ۲ ۵ اردان نیشدقو

 ندیا ۱ نا طور . صلح

 ته سر
 ندنسیطسو عبق كنم قاس وب :ردبکمندهیحان ۷
 رضبلعاشر هله هلاملم یار لا لار تنولاوا تزاص

 ناق رع ر م االغ ولر ا دج ہد اتیا

 رثکآ .رددودحو طاح هل رافاصتس رعت ید و

 قچ او زود یسیضارا «هلغلوا ترابع ندهمایت یمتق

 -اطو مشم يرلاضف روجح هبا هير لبح نرگلایو

 همای یرشکا | كرل ربپ شیاندباربس لبج . ربیفلغ

 . لار ولو( لنیصا و هژکد اردا بووروق هدنلوچ

 یرارپ یرلکدتیا نایرج ردق هبهعلوا دیدبان اذه عم
 ؛بولوا تبنم یلیخ یعارروط .راردا اوراو قس

 «دیوچ«نوتو ؛ماسیس ؛رصم «هرود هدنعسف همای

 ةارعس لابحو هرتاسو زون راق هبل وصف ؛ایو «قوماپ
 «هیرآ «یادغب «هوہق هقشب ندنالوصح وب هدنرلکزا

 .رولوا لصاح هرتاسو .لیبجز ؛تاق ؛تجبرم «هلق

 هدنرلتبج شعب رکیدو امرخ یلتیلک هدنرافرط شعب
 یلحاوس .ریشیتب هنیلدنمو ؛نوهل «لافنرو ید

 .راقیچ هغابو یتا هدرلهطا ضعب نانلوب هدنسیشراق

 سرتسد هجګ دیق رب هدنقح یسیلاها رادقم تغارنس
 ییدلوا نوکبسمو روه لی یهوهشدمهاوا

 رلبح ان هارلاضق ندیا  بیکرت .یغاعتس ..ردمولعم
 :ردرز هحورت

 یاد ح ۱۳۹۳

 هیحات اق
 نارق

 عرب ,لبج ۱ ۳

 ی

 هرهر هی

 سیق ینب هدب ز

 هن رفمح

 مست ۱ ر لبج

 شبع
 ر

 یر
 سس

 هراف ر

 € E مش a جو

3 

 ۱ نام
 3 4 بکش ا ات شابفخ ۱ لحا

 نا روج روا

 e یارعش یره نر ی وا ۱ ید 1

 هدنراوح هنردا تولوا ندنسهین ] <«
 ح یقیدل وا ی راتەد ی رد ۰ یدنا نكته رق تكحهرق

 ATE هلع قد زط دیک لا

 . ردن راع ندتفاط) یراعشا

 ا
 شعب ابولوا ندەا ( یلسالا

 0 ی خمزلاو روربنا سرفلا بحاص » هدخبراوت

 ۱ را زدشوا فیصوت هد

 او ىا ىل وبا ید تاذ

 «ڻادبلا معم» یفیدلزا هیصق رب هدنم 1 اخ
 ۱ + ۈئ هد وک

 1 تعخام هس هدام «ءایش » 1
 Eek 3 راوی

 رب هروبشم هیآر تباصا برعلا نيب ا
 نالوا:شفلیوس هدنفح «بولوا نداق

 اف دین راغی هه ںیم ترتر قا ته
 اهوقدصقماذح تلاق اذا

 ماذح تلاقام لوقلا ناو

 ۱ هفادح

2 
 كنف RSE ےک هش كح

 ی هک.قرابل یدزالا هقیذح : ردیعسا 3

 یرلقدلوا معاص «ینوک هعجج رار هلا یشک جاقرب نددزا

 یرلحو روا «تولک هیربجغم  تزضح دزن «هدلاح



 ید ج

 هفرش ثیداحا ضعب رکید و ییرلقدلآ یا قمزو

 هدهفوک هدعب بولوا ندرت دنا تعب هده ر جش تح هک

 ن هقیدح بس .ردشعزا تافو هدارواو شللوا نکاس

 رکبابا تربح هکیناعلقلاةفئزح--.ردششورضاح "

 نام هرکسص ندلهج ینا نهم ركع ندنفرط (هضر)
 هماع ندنفرط (هضر) نعترضح هدعبو هنکلیلاو
 ناهلان هت ةلادبع وإ .یدیشل روسنیعت هنتلابا

 دزن رار هیردپ ؛بولوا ییا ك

 هل E ا راصنا او نرحابم

 دحاو (شعا رابتخا یبشوا "دعندراصنا «هدقدلروب

 لسرلارخف تریضح .یدىا شقلو رضاح هدنسهعقو

 IS هناذ و رکاب ,یراقفانم صدنا (ملس)

 .یدآ OEE نشرت هد کرم و

 یربلماما هدنتفالج نامز (هنضا) قوراف رع ترضح

 ینیدنلوب ,بوروس غیبت وپ «بوزل وب قاتم ودیا
 O E سل ارامصا ردقهنا رهو  (شآغاوچ,

 ی لب نت شیخ ییا ا 4 چر

Cêوتم یر وصخ له شن ذح  Eندم ا  

 نار 1۳ لاح | .یدرلرو روپ دیبع لیل هتفیدوا

 نرقم-نب نا هددنواهب «بونلو راح: .هدنتاچ وفر
 تساول نييسم یک عیب هجتلو] .دیبش

 بهر زو, ؛شعبا چ ,يرونیدو یرو ناد «قرهلآ
 هنکلیلاژ نیسصن  «قرهبل و سا ید هل بن

RRترضح بول و تری« هدتبنما .یدبا  

 هسرتسیا هن هفیذج» هکلام ,نابلوا قریب قوراف
 یسدنک «هدلاح یعیدل وا شمروس صا هد «رکر و

 وعو ؛شعا تعانق هلیع كن او ,هلیکخ یدنک

 یلاح الصا تنسدنک قو راف" ت رمضخ دم دامن

 هر وکیخیدنل وهدنفاتفزپ هناریقفهنس ر هيم « دش

 : قازا هل راص .هننبیب .«بولوا نوت
 هل( هض ر )نام ترضح ةف ىد « دوخا

 نو تافو"هرکص. نوک < + ندنب داش

 بولوا یمسا كناذ کیا :ن تی 4
 ۔ هقینج ن رک دست هلظنج ونا یب

 ۰ رد (یدعسلاو نچ 9 مذح) یرکیدو نا

 هیننلا هشیذحب

 ااو خا تا «

۱۹۳۵ 

۱ 

 قیبلاها < رد غنم ندرت

0 

 ندا (یرازرغلا نصح نی سبق ن) ۱ ۲
 لقن ,هشرش ثیداجا شعب «بولوا ر ر

 - رقم هدنتفالخ نامز كقوراف رع ترضح و «شعی

 «بولوا ندنتبح_كوبت لصا نع .ردشغو ندنرلپ
 ترضح دز ربارب هلبا (ضرح..ن. هبشيع ) ی

 .یدیشلک هبیرببغب
 ؛بولوا هدنرلغاط همرکم | 1

 .ردعقاو هدیدعب لیم ۲ ندربش 3

 ندعو هدنتسدقرمث يف تناش رفآ ۱ 7 5

 «بولوا ربش رب هدتشرق یزرقروک] ۰
 كعلیزو هدنتسونح برع هرتمولیک ۲۵۶ نەزر
 «قرهلوا هدتسرف توخ هرتهولیکت ۰۶

 لوس طب و اش ی ۳۷

 ۳۳۰ یر یادنح یعفوم :ندعقاو هدقرش

 ؛بولوا ردیف ۰

 طاح روس ربش «زدبهذلا یعیشو جسم یسهلج

 عما وح تردریکر اک یر هناخ :ردراو یوق -«بولوا

 یماوج یلنافگ یوم لا .«بولوا قوچ یدجاسمو
 اما هلیمان .علابا نئبح بنی رلاروا «هلغلوا هلنزرط
 ا ا نامز .یرلقدنلو هي ةا

 ل بش هدتعن روش ا حلوا

 م لوا هنس ۱۵ ندنو بوک هنسهرادا ت

 0۳ هد هتسنا شیوا ظص ندنقرط ی

 تولوا بک رب هاکتزاص ::ندستشع وا قالما هح

 نامل ر یتسلاها؛.ردراو یتا یلیخ لا هر ؤو ملیز

 مال «هذر هسی ملکتم هلص وضع

 . ردلوادتم ید یبرع نابسل
 ست رب ,هدبنغاعس اعنص كنتالو نع ژا

 ۳ ن

 تانک دز ی العن اون نابکوک
 هدنرزوا تار لبح "رددودشح ل رلقاعتس" لاب
 هایمولدتعم یساوه بولوا عفتم یتسصارا «هلغلوا

 نالوا ندنرلرین كوبي لا كني هردقوچ یمهبراچ
 یتسیضاراو ناعبن هداضق و هریسلایداوو میس یداو

 یغارپوط .رارربک هنغاعتس هدیدح «كرهدا قس

 حونسو «قمتم «رع اضف .ردرادلوصحو تبثم

 اعجو 08 ۳ هی رلسا
 E یک نا ۷ مارح e و وع ا

  [ ۱مارجو هبواع نی مارح «یراصن ال

 یر روپشم لا ؛بولوا ندهباعع یراصنالانایلم ی

 ؛بولوا قوح

 سش فرش ؛تولوا

 .ردیواح ییهرق ۰



 ار ح

 رد «ردیساد كکلام ن سنا هک. یتش درد نالوا

 هدنسهعقو هنومرتبو ؛شالو رضاح هدنرلازغ دحاو

 :ردشلوا دیش

 تعحارم هنسهدام « مارح رعسم 7 ۱

RAF۳ هل روپ  

 س ۳۰ هنر و هد رب ارح ۱ جک 2

 كب هدنرزوا یربن بالحو هدنب وذح

 ربو بارخ مولا «بولوا ربش رب روبثشمو مدق
 ندلباب ضرا (,ع) میهارا ترضح .ردنرابع ندهبرق

 هناعنک ضرا ندارو «بودیا ترجح هارو ادا

 رب روم ید هدشامز رابلامور .یدیشاوا لخاد

 هليا ( هلاراق ) هدنرخرات امور بولوا
 عبا هنندو «بولوا یرکم كنوویّلباص .ردروک ذم

 - هناخبو یرادبعم میسح صوص هننادابع رلنالوا

 ضابع هدننامز (دنعر) رج ترضح..یدیا راو یر

 هدمالسا رود لئاوا «قروسلوا ج هلی مع ن

 ندالع ریهاشم هد ریش و هدمالسا رود .یدبا روهعم

 ید ندهتاص ءیک یغیدلو | ی /تاوذ قوج رب

 ه یخ تک «كرەدا روپظ ابطاو امکح شعب

 یغوچ راندبا تم هنسهجرت هبیلرع كنهیبطو
 .یدا یلنارح

 «بولوا ندمالسا یابطا ربهاشم |
 ا دارا ا 9 ۱ نا

 « كرهدیا تبابط یارحا هدهبط رق «هلتلح ر هسلدیا

 تربش هل شرب روم كن ییدلیا بیرت نوجا عاجوا
 فورعم هلیسا « ربیکلا ثیفلا » تبرشو هك« ردشلو

 شلت وط رس ندنسیدنک ادتبا یبترت تروص «بولوا
 كرهلکهرب رب یفک شب ندنسابطا هبط رق هدعب «هدهسرا

 فشک یس هکر یادرحا «هلیسارحا هقبع تاقیقدت

 كنو .یدنا رلشمامهلوت یرارادقم رکلایو ؛شعا

 ندتفووا بود نالعانبب رت تروص یئارح هنیرزوا
 دنشلوا لاهعتسا ندنفرط یسابطا سلدنا نوت ًارابتعا
 سلدناو هدنطسا وا یرجه نرق یعچوا .یدشمالشاب

 اشا هدننامز كنجرلا دبع ن دع ندنسه وما لولم

 م

 ران و(سنوب نیرعو سنوب نب دجا) | ۱ =
 ردارب ینا ندنسابطا سلدنا ید

 هدننامز ثلا نجرلا دبع بقلم هلیبقل صان «بولوا

 .هرفن تبا ن نانس ن تبان هددادغب «هلتلحر هقرش

۱۹۳ E 

 هسادنا «لیص#لادعب یلاک ندفیصو ناو یط نف ند .
 هنشابط تمدنخ هرصا كرهدبا تدوع کبرمش؟ 

 هدم ؛بول و رابتعا و تمرح قوج كب هدندنع و

 ا رس نامز زا رع .یدرلشلربدتبا ناکسا هدارهزلا

 تابیترتو ؛شماشاب تقو یلبخ اهد دجا :بودیا تافو
 كراو و رلتبرش شعب نالوا ندنسهص و صح
 .هگیبن زانو هک« شلو تربث ردق وا هدنراضختسا
 مادذتسا یبارخا نوا هدنناب هدنروص یاد نوچس

 .شمرریوآناحج هنا رقفوانعمیبهروک ذم هيودا ؛بودیا
 یسهلماک ترابتما ید هدهعا یبا ییراقل هتمخ زوک
 یرلتیقفوم هداعلا قوف شعب هدهبطرق «بولوا

 دوقت هدایز نن ولآ كس زو هدننافو .ردنوم

 ردشخارب .

  1نسماوا » و « باص مار ناوت

  3.تعجارم ندا ا [
 :دلوا هبصق رب هدنش رط یجاجح اعنص ۱ راو

  [ ۰.ردروک ذم هد « نادلبلا مم » یغب

 کالبنح نر دجا ماما هددادغب ید ) برح با )س

 .یدبا هلع ر هدنراوح یدقم

 كن هیما نالوا یسالعا دج كن هیما ى ۱ نی
 + ترضخت.زدنردب كنابغس واو یلغوا

 یردارب كنو صاعلاوا نالوا یدح كناوم هللا ناغع

 ؛بولوا تاذ ییا هلیسا و ید ندهاعص س .یدیا

 نب برح) یرکیدو (یبراحملا ثراخا ن برح) یرب
 فیرش ثیدسح رر ید یسکیا .رد/(برح یا .

 .ردرلشعا تیاور

 اد هبمآ هو تلود سو ۳۱
  ۱ ۳ا 8

 نیسح ماما ندنفرط دایز ن هل ادیمع نانلو یسلاو

 ندنرکسع .هدلاح یفیدنلوا قوس هنیرزوا ك (هضر)

 روغاو ؛شهود هنفرط ماما ترضح «قرهلریآ
 دېش «بودا برح هنارایس ناج هماما ترضح

 دعوا

  ۱كج وکر هدنسهرآ تبرکت هلا دادغب
 هلناج سنم قوما .بولوا هبصق رح

e ا طقسم كالع ضعبو«یةيدلوا روپشم 

 .رودیا ناب یوج توقاي

 1 كوي هدش رق برح بار هددادغب هد رح

2aیدبا ها ا : 



 تر رب و

 هاو د هللا ید رام هدد

 ها بلا هی لہ
 .ردروکذمهد « نادلبلا مم » یتیدل وا یتمرا یسناها ۳

 كن دعا ساره 5 5

E 2 ES 

 لوغشم هلیعف كناريا ندنفرط (هنسر) رع ترضح _
 «قرهلروب لاسرا ا لنیلسم رکاسع نالوا 1

 هدنس هزاحم نیفص هدعبو ؛شخ ف یزاوهالاقوس
 E «هدلاح یعیدنلوب هد وضترم تز ضح تیعم

 ه(هضر) یلع ترصح كرلنو «بوشېراق هجراوخ -
 .ردشغلوا لتق هدنس۵ راح عقاو یشراق

 راک لوا ندهیمالسا تاحوتف ۱ ا

 بزع یقارع یقزهلوا مبا هارا] ۳

 :بولوا یزبق ك (رذنم نب نامعن) نروس مکح هدنتبح
 «هلغل و ماتخ هدنامت نی رذتم یزدارب کلم كندادخا

 یف ندتفرط یرلترضح دیلو نم دلاخ كقارع
 رع ر4 نایر سرس تولوا هبهار هقرح «ةنيززوا

 ة رب هرعاشو ناسللا نحصق .یدیشمالشاب هکمروس

 هلا هناخص راسو هل راترنتح صاقو ی دعس هلعلوا

 .ردرویشم یلاوقاو راعشا مماطربو یرلهرواحم ضعب
 هللا دبعن هلمررح) هراس نت | رم

 هلمرح  «(یربنفلا ینیلاسالا نا
 هلمرح)و (هطبرم ن_هلهرح) ۰ (یلالارع نب
 . ردند ها (یلدلا

 هءهرونم هشدم ا 3

 «هنندم»و «هکم»] زدعسا نلیربو ںی نچ

 | .هلرویب تعجارم هنیرلهدام
 كیاذ جاق ر رز هحورب ندهاخ

 ا و تار : ردپسا ۱ تست
 نکلاو هد ماگ رد. رار هلبا هل ادبع یردارب هک

 ثیرح سس .ردشهو رضاح هدنسهعقو دحا قرهلوا
 ینیدلوا ندهاعص ید یردب هک.ین اطلا لیلبادیز نم

 هدنسهراحم هدر لها رار. هلفنکم یردارب ,هدلاح

 سس ..ردشف و هدننیعم كنیراترضح دبلو نب دلاخ
 هکثیرح یل سویا س ,یراصنالاس نثر

 بولوا یسبعار هلزمدنفا (ملس) هلا لور ترک
 یشرفلاورع ن ثیرح چ . رددودعم ندماش لها ۱

 س .ردیرد كدیعسوورع ند اخص هنب هک« یعوررخما

 كفوع نی هرم ندهاصص هنب هک« فوع نب ثیرح
 رد ردارپ

 ی ارج ۱۹۳۷

 یابدا مظاعا (یلع ى ساق دع 8 ی

 هدهبع تاییدا بولوا ندیرع
 روبشم هلتفاضا هنساو ندا زارحا صوصخ ماقمرب
 كندا رات آ ضعب رتاسو كن «یربرح تاماقم» نالوا

 هدنبرق هرصب هدننسیرح» شر 4۰ .ردیبحاص

 لیصح هدهرصب «بوغوط هدنسهرق (ناشم) عقاو
 .هرکص ندقدزابهداروا یتقرق كنناماقمو ؛شعا مولع

 تا ضرع هبللاب ردتقم هغيلخو هنر صع یابدا
 تماقا هداروا تدم رب كرهدیک هدادتغب «هرزوا

 هلغلوا هحولاحبثو هماقلاریصق یسیدنک. یدیا شالا

 ادتا «ندنغیدلوا مدآ رب یلتیوصحو توج «ربارب

 ضعبو ؛شمالناتنا هنخیدلوا یربا یدنک كناماقم

 هدربررحتو فیلأت یانا .یدبا شملکچ ید ءرلناصتما

 رب قح .شها یتداع قلوب یلاقص نکرووسشود
 یسلاو هرصب هدتناور ریو یربلغوا یدنک هدتیاور
 روضح یتاماقم باغ وا عنم ندقل و یتلاقص ندنفرط

 هنفیلکیسغوا ةافاکم هلبکلک احربرب «هدنب دقن هن هفیلخ

 هداعا یمکلکاح نالوا هلاقص یدنک اکب» ءأباوح
 یغیدلوا شعد «متسيا كلك اح هقشب رک سرون

 .ردشعا تافو هدهرمصب هدنخ را ۵۱۲ .زدروپشم

 رب رویشم هلباونع « ص ۱
 ینرع هنناماقم .ردراو یراعشا ضعبو یسهم وظنم وع

 راهیشاحو راحرش قوچ رب هدنراناسل هّکرتو یسرافو
 د هنیرلناسل اپوروا رثکا «یک- یفیدلوا شازاب

 عبط هلاعفد هد ها وروآ و هدقرش ییتمو کیا هجرت

 ؛بولوا ندنراعشا كنیریرح تبب یکیا وش .ردشغ وا
 هج را ید هنغیدلوا شقل و ندتعانق لها تانسیدنک

 اوغلاةرد « هقشد ندننامافم

 : ردلیلد رب
 ةلمشو توقب ایندلا نم :تعنق
 رمسکنم اهزوک ءام ةبرشو

 عدرا نم اورغ ایئدلاینبل لقف
 اورظنادعب نءواولخ و ا ولوو

 ید ندنسارعش لنا ةلصلخ و
 یلهسور یرب ؛بولوا سا یر رح

 | . ردن مصاعم تناس هاب دجا راش نعاشو

 ندتفاطل یراعشا ید كنسکیا . ردیلنومطسف |

 . رد راع

 :ردندنراعشا چ كنسنهکیا تب وش

 هزگاج رعک هنشت یر هنشد که رم

 هزک اق هلون هسربک ردهم يا ناق یشوا

۱۲۲ 



 ار ح

 شرش, ثیداحا ضعب «بول ) ۰

 دیش هدنس هعقفو فراج هد تخ رات ELS شبا

 .ردویم ینیدلوا

 ؛بولوا یعسآ كناذ یا ندهلاص

 (یعبرقلالاله ن شیرح) ندرلن و | سیرح

 کیا وتنش-هزوک .هنل وق كما ویا «هتسیاج» بخاص

 :ردیاژاق_ كتيب
 تدهش

ES0 ةيغاد یه و  

 تکح و ندهتش دلاخ ةعفوو

 مادلیل7 دلیلآ ایم ایام

 a ES درب و و نا ۹4

 مح
 یتالتشم راسو یرافانوق كاا نتعب لب لی کن

 مرح) الو (عرح) ۵ هلحمارب عساو نالوا شل و واخ

 یسهلحرب رکید كدادغب یک ییدلریو یمات (هفالخ-اراد

 ی ؛بولوا قورعم هلبیسا (یرهابط عرح) یند
 .یدبا یواح یرایارس لر هاط

 ?ATE هدننامز هبسابع تفالخ

 هقبلخ و طاح هلروبس بولوا هدنطس و

 - سوپ «ب ول وا ندهبناغح یارعش ِ

 هدیرود فا لاک اس ناطلس .ردیل رای

 :ردکنوا هعطو وش درد تافو

 راها شوک قات یدلیا نوتلآ مشيا

 رلهنا-ضمرد  كاخ ۴

 هک رانا ضراع نوچ کی دات کی و بول وا مرک

 رل هنا ورپ + ههکو ب یدشتوط مکح هلو

 4سدا را و ردات

 هر ازح

 .یدا شلوا نکراش ا

 یان بولوا ند ها (م عن

 هدعد و 6 هم السا رب لوس

 ندهباعع (یدسالا ته رقلادلب وخ ین ۳

 لقب هغبرش ثیداحا ضعب «بولوا ۳

 .ردشعرا

 ی E نما 2 د ا

 هیخرا تاعوقو ضعب ؛بولو
 .ردشلوا یسارج كب

 ی د ج ۱۹۳۸

 ا پی
> 

Eیدادبع نا لوا هنس  

 ا( م کس ندکدپتنا .طبض ینتخ «هلطافسا

 توف هدنخ را ۸۳۳ دالیلالبقو ؛شعبا ارجا ملاظم
 ادب مان ۸ .ردشلوا

 قدا م یول وا -نددوبت لولم ۱ 5 <
AD. + ۵ نزح 

 فلخ"هزاعیا (یردن لوا .هنس ۷۲۰ ۳

 زولا راشم روس تموکح هنس ٩ و « شلوا
 قیاس كلدق ی (بی وحانبم ).ندنرازابمکح
 یهدنسوبق كسدقم .تب «نوجعا كمریکزاو ندنتین
 (بیرحانس) هدافسیا شهزیو بوکوس یوتلآو 4

 هنطم A هاب «هرکص ندکدشا حج ی

 ندنغي دل : هنوعاط یرکسغ قم آ او شع ا یدصت

As E 

 0 r ی و ۱ ی نخ

 هنلوق كنيرصب نسح ترضح ) ۰ <

 هفوک هللا هل ج .ردینیع ك (ع) ,لفکلاوذ هروک
 ضرا كلاس ءب ف هنغیدلوانوفده هدنسهرآ

 تم تر دشماشاب ناماز یزلقدنل و ریسا :هدلټاپ

 دو ندهاعف (یزاضنالاک یا ی) ۱
 لق هضشرش ثیداحا شعب بول

 .ردشعا

 نسب برا نشر 0 ر

 20 هدهکم ِ 20 I دیش ا

 یفیدلوا ندژلنلک ۳ تبیسلا ی ذیعس :طدرلتشع | اهدا

 ترفندها یتددیزیوا هزتبهایراردارب .ردیدح

  ایقصا ؛بولوا ندنتسا رعش نارا را ۽ 1
 NE ۱  ۳۹ ۰ اهر

 )رووا وش وديان لپ
  تفکیم ترتسج و راغلز دوب انچ رد
 ,, دو اا نما , ورد هک نادنز داب

 | نیوخاعم ناریا ( = لع هج غیش) ۱.«
 لا ۱ سا ول وا ۱ | هم ۲

 E 5 و 2 a دی ٍییدنوا ف ز (ےھال

E 3 یزپربت ۳۳ E ندیا 

 ا قمدالبم «بولوا ندنکولم ینایرس

۱ 

| 

۱ 0 



 19 ا
 كهاش ردانهدنخ را ۱۱ 4 هو ؛شعشیروکیند هلبا اشاب

 ندناتسدنه .یدنا شعا تلحر هناتسدنه ندنرنق
 «"بوریک هداروا یترع هبه هدلاح ینیدعدلشوخ "

 یدنک. ردشعا تافو هدسرات هدنشاب ۷۷ هد ۰

 یبهیسایس لاوحا نالو عوقو هدننامزو یتلاح هجرت
 هنونقو مولع رثکا .ردشهزاب هدزرط رب لزوک تیاغ

 ندنسهعلاطم یلاح هجرت وبشا یتیدلوا قوقو
 ضعب یسزاف و لیرعاو یناود بئرم ید ر ویلے شال 1

 نتم رک كئاح هجرت روک ذم: ..ردراو یافیلأت
 رشنوعبط هدهردنول یسهچرت هحزبلکنا لرکو یسی راف
 :ردندن راغشا *هلج .تسوش .ردشعوا

 دشاب هتفر دایزک یدیسا رب یاو یا .
 دشاب هتفر دارص دمای هدنام .مادرد

 تنش هو جوا ندنسا رعتش نارا

 ی ی زح

 «بولوا یلدابارتسا (یضاق نسح دبس) یسجرب
 .ردشفلوا لتق ندنفرط ناخ هللادبع هلیبس عین

 :ردکتوا توش

 ندرد" ناج عادو ناسآ و رجیب ناوت
 ندرک ناو یمن ناسآ و عادو یو

 هرات «بولوا یلدزب (- ربم) یسینکیا
 .ردکن وا تد وش .یدبا لوغشم

 بیقر اب و یافوز موشیغ نیک
 تسد اجا ماو یاقو و, هکس ب زا

 ندنلسناضر ماما (یضردجم ازریم) یسیصنچوا س

 :ردکنوا تسوش «بولوا نی نالوا
 ا تشک ماپرد راخ مش کیم رشت دوکز ۰

EE ا دیش 1۳ e 

  ( 3ندنسارعش ناربا ( نالس ازربم
 همولع رثکآ .ردیلنایفصا «بولوا

 :ردکنوا تبیوش .یدیا انشآ هبقیسومو
 درک رود ناشک ترمسحاب دنزرویم هنیک
 ارت نانیشن ولهپ ادخ قاصنا ةد

 نوشت 4 قلود ۳ ی 1 نیدلا ماسح

 لس > ا ی 3 نب شاترع ندا
 SN «بولوا یرادمکح یحدزد كنهروکذم

۱۹۳۹ 

 | هددما ربش «هنیرزوا یتافو عوقو كنردب یدنخرات

 | هنس ۳۱ كدهنشیرات ۵۶۷ و ؛شعا سولح هم

 ران راسح یلیخ هلبیلص لهاو ؛شمروسن تموکح
 (نالسرآ قلو نیدلااسخ) یسیخکیا سس .ردشقا

 | س ح

 یلغوا كشان رم نب یلا نی یزاغلیا تورو تكنسبجرب
 مو زا یب كنهووکذم «هلالتس «بولوا

 «بودنا سولح هرکتص ندنردب هدنخراا ۰

 ردنشمروس تهوکح هنتتس ۱۸ كدهنخ را 8 ۸

 باج یابداو الع ؛بولوا رادمکح رب مکحو ملام
 هنانحنک و هسردم كرهدبا تمدخ هنسبقرت كفراعمو
 .ردشخارب ران یلیخ یک

 (نیحال س روصنم كلم)
 شمروس تم رس

 یی رم نوا كلود ۳ نادا: نو

 ندکدلکچ كنوالق ن دمت نب رضان كلم « بولوا
 نیدلانیز لداع كلم نروس تموکح هنس یکیا هرکص
 رارکت هد ۵ «نادنکیدتبا تعوکح كز خد اغبنک

 یارحا بیرق ههنس جواو ؛شدک هتموکح عقوم
 اکل هر هلبکج نرارکت .,«هررکیص ند

 شلاق هدنوالق ی تنطلس قثراو ؛ شا تدوع
 .یدیا

 و دل الراح ترمضخ (تس ۱
 0 a , اج) ن دلا ماسح

 «بولوا ندشاحا تكنمو ر

 رابطخا كناذ و ییرش یونثم هبلا راشم یانالوم

 «ردشعا الما هنسیدنک و .؛شمزاب هنیرزوا یساجرو
 ترضح .روبک یرکذ هللا عقد هدشرش یوم

 1۸6 «تولوا یرلفلخ هرکص ندنلاصرآ رپ

 كناالوم ترشح یدقرع :"ردشعا لاصرا هدنخرات
 . ردهدنناب ی رلش رش ربق

 ۱ تخ
 یدتفا لالتخ) یدنفا ندا طب

 ( = رع یدیفح 1
 هتمالسا تشم هدباخ زی رعلادبع ناطلس رود

 «بولوا ندهبناشم یالع نیرخأتم نالوا لئان هنیدنسم
 لالح هداز .فطاع نالوا شلون باتکلاسر

 ناطلس رود یدنفا لاج یرد .ردینورو كنیدنفا

 تاقو هد ۱۲۲۳ «بولوا ندنتساطع ثلاث ناخ لس

 لیصح ؛بولک هناند هد ۲۱ ٤ یسیدنک :یدشعا

 بتاع عطقو  سرادم رود لوصالایلعو مولع
 ؛شعلوا بسن هنت ولوم تكتالس هد ۱۲ ۱ ۶ ‹كرەدىا

 یلشتفم نواه یناقوا هلیسهاب هکم هنسوا هنيو

 زیک. سلح ندا لکشت هد هن ردا هد ۵ و «هنتلاکو

 لوساتسا هد ۰۱ «قرهنلوا نیبعت هنغلاضعا تلایا

 یریبک سلجم ةسورب ًارخومو ؛شعا زارحا یتسهاپ
 هدنعلاضصعا نراعم سلجم و شناد نمجا هدیبو



  س ح

 سلجم هلیسهلاپ یلوطاتآ ردص هدنخترات ۷۲ قرهنلو
 لکشتم هدنخشم باب هرکص تدمرو؛هنتسایر یراعم
 هد ۷۲ و ؛شفلوا بصن هنثساب ر باون باتا سلخ

 ناظللس .ئديا شلوا یرکسعیضاف ىلوطالآ لعفلاب
 هدنسهنش ۷۸ هرکص ندنسولح كناخ ز:رعلادبع

 دنسم هد ۱۲۸۰۲ یقرهنلوا نیبعت هليا مور ردص

 یلاوتف روما یآ ٩ لا هنس ۲ و ؟شمک هتخحشم

 لزع هد ۱۲۸۲ «مزکص .ندکدشیا -هرادا" یسح

 نفد هدرادکساو :شعا تاقو هد ۱۲۸۸ «قرهنلوا

 هیلدعروما «بولوا تاذ رب بتاکو مع .ردنشغوا

 .یدیا زراو قوفو ید ههیسایسو

 نوت یر نام اب ۷ ندا ماسح
 نادوبق هدیرود ثلات

 هنب ,بولوا نداهسینافع هی رص یارخا شعا قلا

 كناباپ دج هجاوخن ماچ نالوا شهلون اھا نادوبق
 مارا یلزوسیغآ هدنخرات ۰۱۱۸۳۰: رد دتفح

 ردق یا:۱۱ «بولوا» ازد نادوبق هنتسبوآ :تناشاب

 هزکد قا ها اغود «هرکسص .ندقدلاق هدماقم و

 وه تافو هدبلوبیلک هد" ۱۱۸6 «نکر دیک

 و ۳

 كدیشروخ نیدناعاجت ۷ ین نادر وکنم
 هرکص ندنندلازع یسهداز :هچجع كنردن .ودینوروت
 ندکدروس تموکخ.تدم ا (بوک هتموکح ماقم

 .ردشلنا :تافو هدنخرات 14۰ هرکص

 تناکاا .تكجوک بز ۱ رمع نیدلا ماننخ
 یردب بول وای وآ ) ا

 ؛شمروس تم وکح تقوزآ رب هرکص ند رصج نیدلا لاج
 .ردشغلوا مادعا هام رف ناح نا زاغ نوجناق كنب ردو
 ناطلس ( اشا اهدا تا ات هل

 یرود عبار ناخ دم 5
 «نکیا یظفاحم سودر , بولوا ندنرلاشاپ نادوق

 یرفس دی رکو ؛شلوا برد نادوپق هدنخرات ۱۰-۰۰

 یتیدلوا روصح هلبساغود كدنو زاغو .هلغلوا ییقو
 هغم راقبج ندزاع و یتساغود ین اع ققو دصک «هدلاح

 یاما یهدزکد قاع هار هنس ییاو ؛شملوا قفوم

 هب راح رب هلنمشد هدنکوا زورعا كرهشلرب هلا ههر

 ؛قرلیوط_هبهلوطرف"رب یلتدش «هرکص ندکذتیا
 هسولغم .هلکعا موجه یخد یساغود نعند هداتناوا

۱۹:۰ E 
 لزع «ندنغبدلوا ناشیرپ اغود ؛قرهلوا راچود
 هنغلظفاحم هروم هدعب .یدشفوا هرداصم یلمامو

 ۱ هغلاشاب نادوبق ات هد ۱۰۷۰ «قرهشلوا بضن

 . و بیرق ههنسس ییا ید "هعفدوو ؛شفلوا بصن
 ؛نکیآ هدن رفس زیکد قآ (هوکص ندقدلاو هدماقم

 .ردشعا تافو هد ۲

 . (یدادغبلا لبس ا
  ؛بولوا ندتیدح ریهاشم لی ب, ماچ

 .ردشعا تافو هدرا ۱۰ ٤

 رود ( یدنفا نجرل دبع )
 هدعبار ناخ دج ناطاس

 ندهیناشع ياع ندا. زارحا یتماقم هیمالسسا تفشم
 ؛ردیلغوا كنیدنفا مایسح هخوق ندناضق ,«بولوا
 مع لیصحت ؛بوغوط هدنداعسرد هدنخرات ۲

 رات ۱ +۵ ۰ «م رکص ندکدتیا سرادمرود لوصالالعو
 لوبناتسا هد ۱۶ ٩ 6 و انتی ول وم ماه م دعب ور )بلح دک
 ۱۰۱۲ یوطا | هد۱ ۰۰۹ «قرهنلوا بصن هنغلبضاق

 مالسالا جش هد ۱۰۰ و یرگسعیضاق یلبامور هد

 لوبق هن رزوا ماربا نالوا تشم دنسم ًاتاذ,,ردشلوا
  یرلکدتیا عاقنا كنهورک یرچلب هداننا وا و «شتا

  شدق بودا افعتسا هرکص نوک «ینالوط ندهنتف

 مركو باتنبع هدعب .یدیا شوا بصز هنساضق

 هداروا هد ۰ ۸۱ كرهلربو یماهبرآ هزبح هدرصم

 ۱ .یدرازا لزوک قیلعت طخ .ردشعا تافو

 لان «بولوا ندارعش ریهاشم ا
 . ءاروام «هدلاح یعیدلوا یلمزراوخ

 ناخ دمو ؟شملوب نک اس هدنس هبصق لوکهرق هل رپلا

 نداد هدر را وا .ردشماشا هدننامز یابیش

 ۱ هداز ماسح

Eيدش ڄا ِتعانقو رقف رابتخا هده وازرب  

 : ردیدب راعشا هاج تا وش

 مراد یدرز *"هرهچ وا مغرد ینوچحه
 مراد یدرد هک تسین ېجګ ملانب رک

 رعش ناتسدتخ (نیدلا ماسخ حش) ۱ فا 1

 ( بوماک ٌهصق ) «بولوا ندس

 :ردکتوا تسروش .ردراو یسهموظنم رب هلساونع

 مشوه 5 برطم تد 5ا بجع ید اب

 مشوک هکو  مشچ هک ین و که "ابا مه تربح زا هک

 (یتر در ا|یراصنالا ردنا تنا ن ۱ ۵ ۳
 نانعاو ندنرع یارعش ریهاشم ۳ : ناسح

 نییزت هلا ( ملص )هلا لوسر خدم «بولوا ندهباعع



 ١ س 2

 هدنناور ریو دیلولاوا یسهینک ۰ ردندراندیا ناسل

 ندشپررق ,رافک .یدیا مابسا وبا یو نجزلا دبعوبا
 تراسج هوجه یزمدنفا ,(علص) تاس رخف ترضح

 دبع نر ثراحن.نایفسوا صوصخ ا ىلعو هبا ر عش ندا
 هدرعبم ناشیذ ی ترضح .یدرربو باوح هبلطلا

 هی رام ,.یدرلشربدباب ربنمرب صوص هتباث نی ناسح
 هب هجرت بحاص خد (نیریس) یسهریشمه كنهیطبقلا
 ندبللا لوسر دالوا نجرلادبع یغوا«هاغل ر ویب چ وزت
 هایسهدایز ناسح. دا یسهداز هزمت كيهاربا ترضح

 قدنخ و «شم ها كارتشا هبا نع رچ۳ «ندنفیدلوا نیبح

 یدبا شلاق هد رکسعم هل راقح وج و انس داق .هدنسانغ

 هتششل [ اهدبولوا هدنشاب 1 هدنکیدلک همالشا

 لوا "ندننسب رجه را ۶ هدنیاوز تو ؟شخاشان

 ةدساور بو هدنتفالخ نامز- ۵ (هضصز) لع ترضخ
 .زدشع | تافو هدنشا ۷ ۶ هدن را ؛ او ه * ید

 تتار یزللوا شماشات رادق و ید كايدح" هلی ردپ
 ها ناتنحخ ترضح ندبللا لوس یارعش :ردندقآقنا

 نالوا قورعم برعلا نیب هرافک یارعش كلام نی بعک
 تاوح هلکعا هد یت رلیتست ری

 یفحمه زاب یر لات وکه ناتسح ةیلع اب :یدرارز و

 قیدصرکبابا ترشح نالوا یمات قوقو هدیاسئا تقو
 دادی ید رسا تایم نخ اھا د هر )
 تاداقتعاو ی رغک كشیرف یارعش هسبا هحاور ن

 هنس و :یدشعا ذاخنا ضارتعا ىذه ی راهلطاب

 - الخ یدنک (هضر) قوراف ربع ترضح هک ردینبم

 تیلهاج یارعش یشراق هشبرق كبعکو ناسح هدنرلتف
 .یدرلشم روب عنم سم وقوا كنب راهن وجه یهدیزرط
 شلنوس هدا ملص) هلا لوسر حدم كناسح تس ییاوش

 :ردندنسهدیصق ر یعیدلوآ

 هنیدح ملا یجادلا یف یدب ق»

 دقوتملا یجدلا حایصم لثم حج

 دج اک نوکی دق نموا ناک نم

 دلل لاکن وا ىئ .ماظن

 تبان نسح هجرتلا فنا لاو | دا
 هحوربندهباح هقشب ندنرلترنضح ۳9

 ېا نبا دوخاب رباج نب ناسح :ردراو تاذ جاقرب ریز
 ضعبو«شغل و سضاح هدنسازع فئاط هکیلاسلا رباچ

 ناسحیا ی ناسح --.ردشعا لقن هشرش ثیداحا
 هک ؛یرکبلا یلهذلا طوخ نب ناسحب - : یدبعلا

۱۹:۱ E 

 ترضح دز, هلتعاج ر «تولوا ندننابعا كنموق

 هدنسهراحم لجو «شعا ادتها كرهلک هی وبغیپ

 نب ناسح س .ردشهلو هدیوطتیم ترضح تیعم
 یخ اکلاہجلا نیب معلا بلاط» هک یرکسعلا نانس یبا

 ردیسیوار كنشرش ثیدبح « تاومالا نيب .
 دیع یا ناسک سس . :ر لکا داده وب ناک سس

 .یهعتلانبق نب ناسح دوساواب- ,یغیصلا نجبرلا

 یارعش نیرخأتم و
  ۰هداز ,یلاج ر« بولو | ندهبناغع

 یلاعءردبص ؛نوتکم .ردیلغوا كنيدنفا یواه ناهلس
 ۲:,هلترومأم لر کیا ندنسافلخ ٤  ۱۲یافا_هد.

 .ردشعا تافو, هد ۱۱ ۵.۲ و «فیرش ۔ےج

 «بولوانوتاخ رب ندناییاص(هینرلا) | |
TGاكلات اليخ نیللا ما ۱  

 هنپ رلتداعس هناخ: هلغلاوا یبسهقداض -هبح كن (ابضر) ۱

 تافتلا هدنفح ند( ماص)ا لا لوسر تنا یدنکیدقیک
 « نانمالانم:دبعلا نسح » هنسدنک «قزال روپ

 مدلاح یغیدلوا .هنبسم هجر :هبحاص .یدرازورویپ
 دزن انایحا ید /هرکص ندنلاصرا :كنههدخ ترضح

 لئا هریو تافتلاو « ديكه تیپ | ترضخ

 ځد هدندورو هقدص ایو"هده و :قح .یدرولوا
 هبهناسح» «قرهربآ ی رادقمرت نیلس لا رخف ترضح

 یرلقدرویب « یدیا یسبح ننهجیدخ اریز «كروتوک
 بار بناج: «بولوا (همانح) یمسا لتصا ..ردیوره
 :,یدشلروس هبعست هناسح ندیهانینل

Eندنرلهرعاشو,هنیدا سلنا (هیمیعلا)  
 نیسلوا ) ندازعش بولوا

 نّرف چو ا ندهومآ ك ودم "ردیف كن ( یسلدالا
 نالوا شماروش تفوکح هدسلدنا هدنطساوا یره

 یرد ندهفلواو ؛شماشای هدننامز ْنجرلادبع ن مکح

 - راشم رادمخ ؛نوصغیدلاق سزا :هلکعا تافو
 شلوآ لا هناسحا .بودیا مدش هدیصق رب هپلا

 ؛نددنسهدیصقوا تش ییا رب وش ,یدیا
 ةمخوم یصاعلا ابا كيلا یا

 ةفکاع ءامعن ف مقتزا تنکدق

 "۸ مکعای كامعن ىلا يوآ مویلاف

 یا رج نر دن
 ۰ ردننسح یک .بولوا ندنس



 لا سس ن

 .یدشعا تافو هداروا نکیا |یعالاریما هدنندون یردب

 هدرلدسردم شعب و ؛شعا تموادم ید هنسرد

 .ردشل و تربش هدام هدایز لا .یدا شلوا سردم

 : ردکن وا تس وش

 قشام لد

 قزای قوزوب مهاش نوسااق هکر بسا لیق رام

 تس وش ِ بولوا جد یمهبس راف راعشا ضعب

 : ردندهلچ وا

 مديد شکس هدرزآ مربکیش هلا زا

 مدیلاو مدیلاموا یاپ فک رد ور

 تا ۱ ناما ن: ئا تسع ریهاشم سلدنا | ۰

 كنج رلادبع ن مکح ندهبوما كولم «بولوا ندن سامع

 هدندنع كيلاراشم رادمکح .یدبا یروظنمو یببط

 ندتمالم . كس رتی یدل وا بارخ

 و نددادغب هل وا هداز یرادتفاو رابثعاو ردق

 سل دنا كرهرردیا بلح . 4هسناربع بنک قو

 یعیارش قلعتم هش ربهم یدنک هنن راد وپ

 .ردشع رکوا

 (--لضفلاوا )۱ ۰ :
 ع ۳ RE یا

 :یدیا بهذلا یدو «بولوا ندنرع یابطاو

 مرا «بط بولو هدنربف (هبتشوغ اس فن

 هدن ونق راشو قیسوم تله 64 ده ؛ یعنط

 تحاصفو هبرع تابندا یک یقیدلوا نانبلاب راشم

 .یدبآ ید رف كننربصع ید هدتغالبو

 - اداس سدقم دیشم (دج ِ و
 نادا یش نرخ اعم ناو او ند 7

 :ردکنوا تب وش «بولوا
 تسيل نمشد زا رطخ ار قحب هتسویپ ناج
 تسین نتسب ادحب دوخ لد وچ یدیچ چیه

 «هرزوا قلوا یلدنه یرارکیدو یلنادمه یرب س
 ر اکا هلصلخ ون تم

 ا ناتسدنه نا یفرسح

 ضعب یردب هرکص ندنضارقنا كنتنطلس یلهد .یدیا

 یتیدلوا لتا «هاکعا مدراب هرازملکا یشراق هراهحار

 ریکنامج) خد هجرت بحاص یلغوا هدننایم راتافاکم
 هروکذم تلایا هدعب و ؛شعوا بصز هنغلراون )دا

 2 ن س 24 :۱۹

 تاصیصخ هنسیدنک «كرهک هنس»رادا درازملکت ا

 1 یراعشا «بولوا تاذ رب عاشو بیدا .یدیشعالغاب

 ۱ ناز هدننابسل ودراو یاوید بترم .ردلوبقم كب

 . هلیناوضنع «رابب شاک عماج یلاوحا جارت كنارعش
 «یدردا صلخم ید «هتفیش .ردراو یسهرکذت رب

 :ردیدن راعشا "هلج تد وش

 ارام رهش زحش ید درک ایر رب دیدهت
 اراکشآ مدروخ یم رغاس زوما

 . لسح )و (یجئالا ةجراخ نب) ۱ لسح
 ۱ یسجر بول وا ندهباعع (یماعلا

 ۱ .ردشلک همالسا هادا ات

 . لهاو ندما رک های (تس هاما 0

 اب 2 EE تا

 ترضحو یلغوا كوي كاامضر)همطاف ترضحو ىلع
 انا هما .ردنوروت لیکوس هنمدنفا (ملص) تاشاکرخت

 . رد ر كندشار یافلخو یسحسیا لرمفع

 ترضح بناج رد (دجم و ا)یراهبنکو (یتجم)یرلبقا
 -رویب فیصوت هلیفسو « ةننلالها بابش دبس » ندیوب
 هدناضهر فصن یسهنس یعجوا كنه و ترحم .ردشل

 ۱ ناقیذ ي ترضح . ردشلک هلاید هدهرونم هنیدم
 . ترضح یردارب هلبانسح ماما ترضح كنمدنفا(ماص)
 كن هدنفح یرلیبلق طا راو تبح نالوا هنبسح ماما

 . كرابم يرایدنک هعفد قوچ .ردلوقنم رابخا قوچ
 " یاننا ناذه» هدنرلقح .یدرلربلآ هنزیدو هنغاجوق

 «اهح نم بحاو امعحاف ءامحا یا میللا ینا انباو
 ترضج ًاهحو نسبح ماما ترمضح .ردرلشمروپ

 .یدیا هباشم هلیسهدایز هنمدنفا (ملص) تانناکرخف
 ربص «بولوا فصتم هلقالخا نسحو هلا اترو

 . رداو قوچ كب هدښقح قالخا مراکم اسو یرکو

 ,ردشمروب لقن هفرش ثیداحا ضعب .ردلوقنم

 كنيراراوکرزب ردب هرکص ندیوبن ترضح لاحرا
 ك (هضر) نام ترضح «بونلو هدنتمدخو تبع

 بار هللا (هنضر) نیسح ماما یردارب هدنسهرصاحم
 لاسرا هنیدادما كلا راشم هفیلخ ندنفرط یراردب

 ردارب هنی بقاعتم ینسهراحم لج .یدیشلروی
 ازرعم یی(یضر) هشباع ترضح ربارب هلبرلمرتح
 .یدبشلوا رومأم هکمروتوک ههرونم هنیدم

 . «هدنشعرات 4۰ بقاعتم یتداهش ك (هنعر) ىلع ترضح
  .هتفرلح ادم هدف وک (هدلاح یعیدلوا هدنشاب ۳۷



 ۵ س ج ۱
 زاجحو نالسارخو قارع ردق یا ید تاتولح
 ندماش هواعم «هرکص ندکدتنا مکح دبلن عرب و

 هد هل ات دم اجد ماما ترطح هلک +ا قولت ه رگ

 | نمز لک کود ناق كنا سم قوخح ۳ هد هنیا قفل صاف

 لاو ره:وشود یتخحدم هلو | تلاع کر ندنیفوط

 موکح نما « هل رطن و < ندنتجمو لح
 ۔هواعم قو ؛ شا كرت ههواعم ةلیساضر یدنک

 زاعحو «قلوا تل تفالخ هرکص ند

 0 رک اا نارو قارعو
 رح هنوکر نالوط ند رلکدتاقلرادفرظ

 e بدتا لوبق هب ۵ واعم ی رلطرمش نامهع | بتر

 مرکآ لوپر هل رها راکت عانق تک کوب
 یرلقدلوا شلیوس هدنقح یر دنک لزعدتفا مس

 کمک جت « نینف نی هت هل صب دیس اد یا نا

 ندکدتالوت یفالح هلهحو و .رتفلا قيدصت عرش

 RED تحاصف نا «بوقیچ هربنا "؛هرگتض

 نوت. هلدار را هر مو هغد هبطح را «ندتغیدلوا

 «هدنلوخد + هقوک هبواعم .یدراّبشعالغآ وراح

 یخو تا تفالخ درو وک كالا نورع

 هربنم هما ترشح بلدصقم كمربدتبا زارقآ تلق
 یسلسیا تنیاطخ هیحوت هیت تعاج ؛بوقیچ

 قدتسا دارا "هاب ماما تزح یتهشزا شا لا

 وو دنس هرم قوقح كنون تب نها "هد مط

 ر نوش هلو د کس ءامد قحآ وقح

 یس هنابضاغ تک حنه واغم كز ةدنا تل نانکیدسآ

 ترشح لاعرد تولیزو واتم« ندنکیڌلنا اجا
 اک» بورق هضادلا ن ورعو شرا شا ندراتم اما
 نک Ë٤ لدم راقبح ارام ینو كم ریدنیشیا تب

 :بتولوا رم هنش "ید اهد هرکص ندعغا 7 فو" عدل

 لارا هد هام موس هدنتشاب 4٩ هان زا ۹
 نم دوس رال اتد ا یع هجوم .ردشننا 9

 دتعاوم مخاط رب ېک كلا خور هديل دیژب یلغوا ۱

 تندواعَم ةماما تزقح «قرتتنلوا لافغا هل داك

 یتهدرک بعن رب فلآ نا هجرت اس ندنسابطا نخل ۱

 هتنداپش «بورید ةعفد جوا ْندرهز رب روم ن 5

 هدننایح نسخ مامآ ترضخ .ردشنوآ بتسو کک

 ترشح : هرزوآ قفلوا نفد هدو ترشح ول
 هغ وا ش شا لاصعسا قیسهدعاشم كن الت : ( یار 2کا

 ن سخ ۱۹:۳

 یکهدنقح یفد هاروا .كرهدبا ثخ ندهدعاسم و

 - هیمرو اضر اکو كنهيما ی «رارب هلایب یتسوزرا
 قینفد هدتعیش "هدزیدش و هلراظخا جد ی رلکعت

 ۸م

 ترضح" ناور هقیقح . یدرلتشمروس تیصو
 یا (بطار) هشیاع ترضخو هنسوزرا تماما

 نیسح داما برصح ندا تعناق ةمیسارحا

 یرلغرمش ربقو «ردرلشملوا روبج هننفد هدعیق
 هنیدم نکلا ندهیما ی هدنزام هزانح .ردهداروا موبلا

 هرب ره وا .ردشع وت ضاعلا قب .دمعس :نانلو یسلاو

 هنا كني رذب یدنک ك نسح» هم دیشیا تشکر ح كناورم
 ترضح..یدیشعد (!ردلظرت وب قلوا نام هنتفد

 تماما ؛بولوا یدالوا ددعتم كل (هنحر) نسح مامآ

 دالوا تنشحت ماما ددد شلاق هدنننح ماما دالوا
 یاتشن ا فیرشو رم د یدافحاو

 ی ا

 ee زؤوتوا تن هبشامع 0 :
 نا

 یه روس هوا

 تو لا بس [ .تعحام هتي هداه .€ هللا روس

 یسیمنچوا نوا ها نسخت هلودنا نکر نالوا یسیجتیا

 « هلودلا کر 7 A هلودلا ق 0 نالوا

 نایروغ سس[. تعجارم هنیرلهدام « هلودلانربش » و
 نیسح نر نسح نيدلاءالع نالوا

 | تعح ارم هنسبهدام « نسح .نیدلاءالع <[ ماس رن

 یس رک ناکا نروس تەوکج هدکچ وکیل بس
 ا تعحامم,هنهداه «ن دلا كلف » | نسحن دلا كلف

 یسعتتلاو یسک دار ییز تسهدجترام ناتیق

 « نسح نیدلآلالحو دج,نب نسخ «حایس ندح»]
 یسننم كنتلود لت ویق ینآ — [ .تعحارم هنبرلهدام
 هنسهدلم «ْنَسح نوزوا»] .ْنسح نوژوا نالوا

 نوا نت رواد نارادنرس جس | ,. ِتعحارم
 «نسح .ناولبپ ».] نیک ینا ول .نالوا دک را

 E تعحام هنسهدام

 هلیسا ناینابوچ (ت عش ربما )
 تموکحهدنراتح کی رابذوناصب رذآ

 تكنابوج ن شا روی تولوا "ندارم .نروتس
 لنهیاحطبا نیطالس هدنسب رجه حشرات ۷:۰ - ردیلغوا

 هرکص ندتافو " كديعس ونا” ناطلنس نالوا یریخا

۰ 
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 کاخ < هلبا لالقتسأا نالعا ه دنمیح زکب رابدو ناتعبرذآ | هنا ماما ترضخ تقو ى راک حة دتا حور میلست :



 ل س حج

 تقو یلبخ رب هل یناکیا نسح حش ریما نانلوب .دادغب
 ؛هرکص ندنموکح هنس قجحم تردو ؛شعا هبراح

 قرمشا كلم یردارب هنیرب هلکعا تافو هد ٤

 ییدلیند (كرزب نسح) *یلاکلیا نسح .یدبا شم
 .رارید خد (لچوک نسح) اکوب لباقم اکوا هلتهج

 هدرصم (-- ناطلس رمان كلم) | ۰
eولم كاربا نامالغنروض تم واخ ۱  - 

EFدع نیدلارصا «بولوا ندنسهلالس نوالقو  

  وقط نوا كکارتا نامالغ .ردیلغوا كنوالف نب

 كلم یزدارب .هد-ذخرا ۷۸ «بولوا یسجعز

 سولح هرمص تخم «هنیرزوا یلافو كحاح ریما رفلم

 ؛هرکص ندکدروس تموکح ردق هنس چوآ «هلا

 حاص نیدلااص كلم یردارب كرهلیکچ هباوزنا هشوک
 ندبآ قجم چوا ها هنس چوا هدفسیا شا سولح

 انا نسح هجرت بحاص . كرلبکچ عاص هرکص

 هک.بیرق ه۵نس یدب ید هعفدوو ؛شعیا سولج
 بوروتس تنطلس یآ ییا با هنس نوا ًاعج

 فیش عماج رب ویب هدرمصم .ردش# | تافو هد ۲

 هلبا نیدلالکا مش ندالع ریهاشم .ردشعا انہ

 .رلیدا هدننامز كنو نیدلاماوق

 -ارعش ربهاشم ناتسدنه )س ربم)

 «شماشا هدونپکل ؛بولوا ندنس

 هنمان كنهلودلا فصاآ باون هدنخرا ۱۱۰۹ و

 هموظتم رب هدنناسلودرا هلیناونع « نایبلارحم »
 تربش هلکعد « نسح ريم هموطنم » هک« ردشم زاب

 ید یسارعشلا ةرکذن ربو یناوید بتر .ردشلو
 .یدرلشع ترج هلهد نداره یدادحا .ردراو

 كلبتح نب دجا ماما تهذلا بحاص | , 2

O E OE E۱ راشهاما  
 تیاور هببقف لئاسمو هشرش ثيداحا ندا

 هراج رب هلعا و ید ندنناینغم هرصب س .ردشعا
 ندع و

 نیس

 «بولوا ندارعشریهاشم |
 هدنراناسل یانغجو یسراف ]

 لئام هفوصتو هکلشیورد .ردراو یراعشا لزوک

 «رار هلمماعناو ماركا كنب وفص لیعاعسا هاش«بولوا

 تحاص .یدشمهم هک زاو ندکمروس رج هنا ردنلق

۱۹4: 

 . ریالح نناکلیا یردب لویب كنب ردپ .رارید خد (ریبک

 ل س ح

 شالو هدنماقم ی رد كب دند هاشتلود هرکذت

 :ردند راعشا ؟هلج هعطق وش .رودنآ ناب یتغیدل وا

 ما رالد ۳ ی ودیص وا شوخ هچ

 ندمشح رد مد حدسق زا بلابل

 كنت نه ریپ كي ردودره هغ وچ
 ندي شڪرد مدو ندسعب مهب

 لیکریو افص ريب اکلوکنوک نیدنافرع رو یعهلا

 رود نادیحو لاو>ا بارخ ارچیا یاظ .نایصع هک

a 0م ۰۶  
 «بولوا a ارس ۱ اغا نسح

 و .ردبلغاط روفکت

 تیل ییا رب وش .ردشما تافو هدنشاب مک هدنفعرات
 :ردکنوا

 د غرم یلەديا ثلاخ هناك س وه

 رد راتفرک هتسسد اب هک فلز

 نسح راهنز یمن ندکلا همریدلآ نیقاص

 ردکز اداف و زاب كت هکر دمد هو

۶ 

 هتشر

 هدنانارخ (نسح اباب دوخاب) 0
 ندهنظماو ندنتاداس راوزعس . هل

 هناتسدنه هدننیعم روع ن ځرهاش «بولوا تاذ رب

 م ویلا یسهون  .اردنتشعا تافو هدراهدنقو .شقیک
 .ردهاکترابز

 را سرخ تی | اکیا نسخ دادحا( ت ےش ما ۱
 مور یتسدنکو یرلقدلوا ندنساما كن هبناطبا تلود

 هلدیعم و اناطلس «هدلاح یفیدنل و یسیلاو(یل وطان ؟ینعی)
 یسومو هاشدابیبع «بودیک هناحب رذآ هل رکسع هدنناف و

 . راهبراسحم قوچ رب « هبا یابوچ نسح حشو ناخ
 قارع تبا و ؛شلوا بولغم هاکو بلاغ هاک كرهدبا
 «هلرفدما داتا تموکح رک یدادغبو «تعانق هل رع

 ۷۵۷ «هرکص ندکدروس تموکح لالفتسالاب هنس ۷

  ریماو یسشویح ددیعسوا ناطلس .ردشعا تافو هد

 ینوتاخ دادغب هرویشم نالوا یزمق كنابوج نب قشمد
 -هدلا و تكنسح جش .یدیشعا جوز هجرت بحاص ادتیا

 یسن ندنهحو «هلغلوا یسهریشم كناخ نوغزآ ین

 نسح)و (ثرزب نسح) اکو .رولوا یبتنم هلاخ زیکنچ

 . (نایناکلیا) هنلود ییدتیا سپسأت كنسح حش «هلغلوا
 ۳ شاه هتسدامم ناتاکلبا ۵ | .ردشل رو یاب

 <« بولوا ندالع ربهاشم ترم
 -اونع « صالخالا باتک» یر لس



 ك س ج
 روصتنم روبشم .ردراو ییافیلات راسو یرتا رب هلی

 یکیدتیا سابتقا ندباتکوب یرکف یدنفح جح جالح
 .یدیشمل طوس

 هنسهدام « یناکلبا نسح «| 1 ِ
 ۰ 2 * بس

 . هل روب تعحارم د. ن

TEASیر  NTدر  

 ندایقنا ریهاشمو ندنیعبات ] یر وب

 هلادبع ترضحو ناسفع نب ناق ترضح «بولوا
 قوچربو ؛شعشیروک هلمارک هباحص راسو سابع نب
 ندهباح یردن .ردشما تیاورو لقن هفیرش ثیداحا
 جاو زا یسهدلاوو یسهلوک كنبرابصنالا تبات نب دیز

 یمهراچ كنم ءا ندبللا لوسر ترضح "هریطم
 هلئاعفد هدننیلوفط یسیدنک ابلاراشم یتح .یدیا

 .یدبا شمربو ید ةع هدنناور رو ؛شلآ هنغاج وق

 «بولوا ید رف كننامز هدشدحو هقفو هیعرش ماکحا

 وط قلخ قوچ كب هنطغو و سیردن هقلح هدهرصب
 نی لصاو نالوا یدحوم كازتعا بهذم .یدربنالپ
 یتیدلواندننادرک اش *هلج كن رصب نسخ ترضح اطع

 قیرط ر فلاح . هنشررطو كابسم كنيداتسا «هدلاج .

 وا یرلتمضح یرصب نسح < هلکعا ذاختا صوصخم

 -انمو و ؛شمروب « انع لصاو لزتعادق » هدنقح تقو

 یمن هلزنعم تهذم اب و لازغعا هروک ذم بهذم هاتی

 -راشم یراک ذا *هلسلس كعبرط لها عب ردشل ریو

 راس هلراعشا شعب قلعتم هندحو .رولوا ىتنم هبلا
 ىلع ترضح .رویئلوا دانسا همملاراشم ران | مخاط وب

 یغلف طب هدنافالتخا یهدنسهرآ هبواعم هلا (هضر)
 . یدردبا هیصو یغلف طب ید هقلخ ؛بودیا مازبلا

 ۸۹ هدنخ رات YE «بوغوط هدنسبرجه خراب ۱

 هلکلاب ردقوا قلخ هسزانح .ردشع | لاحرا هدتشا

 یدنکیا هسیک هدهرصب نوک وا هک «یدراشلوا عج
 .یدیشمام هلو تقو هغعطت یزاع

 اش هاشم | ینولژا دانز ن نسح

 هدلئاسم ضعب سو وبا ماما بول

 لقن فیرش ثیدسح كی ییانوا ندصرح نباو
 .ردراو ینبلأت چاقرب قلعتم هثدحو هقف . ردننشلبا.
 .ردشعا تافو هدنخ را 4

 «شع ۱ تقلا

 ندمالسا یاطاربیهاشم

 نرق یعجوا ؛بولوا
 ۱ درز نب نسح

 ف س ح ۱۹:۵

 ول وطنب دجاو « شماشاب هدرصم هدئنطسا وا یره

 .ردشعل و هدشابط تم یخ, فلت

 نومأم (لیبسنب دوخاب) 2
 ندا نا كنه لهس 0 نچ

 كاابسنب لصف نالوا یربزو كيملاراشم هغیلخ .بولوا
 ناماسو تور هداعلاقوف .یدیا یسلاو قایعو یردارب

 هبهفیلخ نومأم ی( نارو ) یزیق .بولوا یحاص |

 كرهدیا ارحا روس رب شمهلروک یلثم هدنجوزت

 -وسذمنوتب ؛ادعام ندکدتیا بیئرت زاهحرب رکدرانویلم
 روس و .یدیشعا راناسحاو راهده اینارک هن

 هنبر هیحدم قوچ كب كنامز یارعش بولوا روبشم
 یندیلواخسو مرک كن هجرت بحاص . ردشمرب و تیببس

 باب هرثهو مع بایراو هلا رعش«بولوا هدننبسن یتورت
 «بولوا تاذ رب بیداو ماع .یدا قیجآ اعاد یناسحا

 هب رع ندیسراف ییاتک یلناونع « درخ نادواج »

 .ردیورح یغیدلوا یسیدنک ندا هجرت

 اب یا او رو E 2 هم

 a | نون ماف را سس
 ندفرط ربو «شعا سولح هدنخراب ۲۷ «بولوا

 یهدسلدنا ید ندفرط رب هلرلیدیبع ندیا رومظ یکی
 :شلوا بولغم هرایلسلدنا كرهدا هراحم هلرلب وما

 دیا شلوا قوس 4 هبط رق «بوشود ریسا هدبرحو
 هدارواو :شجاق هرصم ؛بودیا رارف ه رکص تدم رب

 ندیکی یناصقا بّرغم ,بودا *لرادن رکسع رادقم رب

 . ردشعا تافو هد. ۳۷6 «نکریشرلاچ هطب

O EE ESییزوفط راب سی دا ۱ 1  
 ی  ؛بولوا ئزادکح :

 شا ساودحا هدنشخ را ۰
 .ردشمروس تموکح هنس ۲ و

 هرکص ندست ردا 9

E ۰وب سقم دا ساز 1 2 دم ° ةا ( 
 یسجدرد كنهدحالم لولم ۳

 ۵۷ .ردیلغوا كننوروت تكحابص نسح بولوا
 «سولح هتم «هنس رزوا

 ؛شعا تماما یاوعد كرهدا هقدنزوداا راپظاو

 یاق هد ۱*۰ «هرکص ندکدروس مکح هنس ٤ و

 .ردشش وا لتقف ندنفرط

 موا

 2 ل | یرعقلا حوت ن س

 یافو نبرد «هدنخ را



 تك رج

 تمرح هدندنع یامز یاماو كولم هلیسح یترابم
 ینیدلوا رایتخا كی یمیدنک .یدیشاوا لئات هما رکاو

 كيلاراشم مکح «بوشیروک هلا انیس نا «هدلاح
 شا تموادم تدم رب هنسرد ید كنهچ را بحاص

 تاتک» و « یمو ییغ باستک» .ردنوم یفیدلوا

 قیلأت یا قلتم هبط دابرلناوستع « للعلا للغ
 .ردراو

 حب وان ن دینا رھ, نامه رک
 EE ا ۳ ۱ كم نسح

 ین سابع هاش نده وفص. كولم «هدلاس یغیدلوا

 ,ردشاب وس راعشا هدیسراف ناسلو «شغ و بوسنم

 :ردکنوا تس وش

 یدو هتفر. راکشب تیوکب مدمآ رحم

 یدوب اقر راکه یدوب هدرتب كس هک و

 ناخ دج ناطلس(-- مداخ) اشاب م
 یارانه دس ةد رود, تلا

 ندوابت نورڌنا «بولوا ندارزو ندا زارحا

 مرح هدرود تلا ناخ دارم ناطلس .یدیشعا فاشن

 هر هدنخرات ۹۸۸ «نکیا
 هد ۹٩۱ و ؛شالوا بصن هنکلیلاو صم هلرازو

 ندقدنلوا سدح هدهلق ید تدم رب ,بودبا تدوع

 تدم رب «قرهنلوا بصن هنکلبلاو ناورش «هرکص

 .یدیشلوا .عبار ریزو «هلبلج هتداعسرد هرکص

 «هدنکیدتنا تع نع هنس رفس هر کا ثلا ناخ دمع ناطلس

 . یدیشم روب عیدوت هد دن |یسورادا بل حباب

 یدعتو مظ بوک هترادص دنسم هدنخ را ۱

 مادعا هرب قحانو, ماپا یناود عبو «هلغجآ یتسوبق

 ینو هرکص یا 1 :ندنفکسجل تا هناکر حخ فک

 مادسعا نوک یفیدنلوا عنصو یاسا كفبرمش عماج

 یتهدرک انب ةدلوتاتسا :ردشعلوا

 E راو قارد و لقع .ردنوفدمآهدنسهربظخ
 :یدیا بلاغ یرورعو

 | اشاب نسح
 هننتسلح دّوان رآ «بولوا ندارزو نک هترادص

 همهی ز رلیخ هطلات لفلز هدنخ اب ٩ ۸ ۵ رد وسم

 ینادضتک اس وق «یشاب ریکتشاچ هدعب «بولوا لخاد
 | رخو ینا نخوا افا یر چک هعفد ییاو
 تدم راو «تضن هنکلبلاو ناورش هلرازو هنر

 ناظلحش هدوم ( ب یحذع])

 كسم. هدرود تار نط دم

۱۹:۹ ۱ 

 (قرهنلوا: تلح هنداعس رد هلا هعبار ترازو هرکص یهدناوادم لوصاو هدبط نق بول وا ندمالسا یابطا

 ن س ج

 . هننتسیدنک راتپرومأم مم عب رکیدو هک دیدج
 : ةا ۱۰۶ و ماقسکاق ۵۵۱۱۰۰۹ .یدنششوا هلاحا

 ولعل وا نام زا برخ داجاذول ءاردشملوا مظعا ردص

 قفا اااه ثب شاآ یا تعتع هناتس راج تاذناب
 ينمو دتا رنا هژاب یعنعا كارە كنا هنا

 نشه ةنبلا تلنعشد ٍتودنا تم رع هدنلولح كفيص

 افر ەد دادرتسا هلبالاع جوک یدارغلت ین وتسا نالوا

 تزاتتسحخ نشد ندنغندل وا .شعا لها ازا ظا

 هدا هدهرص وت .یدشعا هرمصاخ یلودم تولا

 N بود تامتش هندوع ؛دلکعا رورظ داسف

 -ژاروقا یا د ها نیا ههاو رک ناش

 «لبزاتو رییغت ئر تاتلود لاجرو ال .یدتشم
 ةن کیا (ندنکیدتا کل هلغبلاکنت خاطر ییلاهاو

 ریرشکی ؛قرهنلوا لع هرکس ندنرادص یا رب هل
 Aw N ان راطتصا ق ةارآ نوجشهداعا هرادص دنسم

 زا روم هالرادتسا . ربا مادعا هدنخ رات

 ت 1 ۱ 2 ۲ .ردب وقدم

 نا ناطلس (ح یلیرغوا) ۱ اشاب ن
  هترادص نسم هلی روان ناع

 كنیهاپس ر "یلبرخوا بولوا ندارزو نالوا لٿا
 ] قانو aE ندهضاخ ةشدح . ردیلغ وا

 ۳1 تامر ۲ هدسنعبو يساغآ o هدي رفس ناور

 ابا نازو هدنیدوع هند داعس رد .یدیشلوا ی دکب

 هترادص دنسم هدنشرات ۰ ۳۰ یقرهنلوا فیطلت هلا

 دیش هدنرفجس نیتوخ میر کا قد یی شوک

 ا هلکم دعا دادما باش دم شاقهرق نالوا

 ا و نیا هنو «شفلوا لزع «يترهببلوا
 :دنقا اردو دیش هدف

 تای نم درو . ردن وفدم هدیراوح یسهرت

 E .. ءردراو یاربءو
 ۳ EN مات چ ھن
 دیتا < .هدنرود قلا نا ل

 .یدنا یلەروم. «بولوا نان نک  هترادص

 . جم ناطیلسن هلبنارح مطق  كزهریک هنویامه نورد
  هلقدبیشل وا لغ اب رادیمس هدنتطلب رود كعبار ناخ

 دامكا رایت ناملس ناطلس هدنش را ۹

 ۱ ؛شهلوا بصن هنکلیلاو صم هل رازو هنر بقاعتم
 ۱۳ اطلس هحعدخ «هلبلځ هنداعسرد نددمک قوحو



 ن س حج ۱۹:۷ ن س ج 9
 لتا: هترهاصم أ رفا« كر هلبدیا جوزت هتتسیدنک | وسم هنتي شح ن او «بولوا ندارزو نالوا :لئا

 ند رک تلمشساغود نشد هدهرصوا .یدنا شلوا ۱

 "هربدرحب «هلکلک رم زال یسهظفاحت كتله ر رحت نرقاس
 هنسهظفاحم. هدهسیا شغل وا نیبعت هنغاظفاح هروکذم
 روب هیلسنو هيل یهررح «بویمهلوا ردتقم

 سدح هنسهرآ وق «قرهشلوا بلح ههنردا «هلغلوا

 شغلوا نییعت هنغلظفاح قازآ هدعبو «قیبضتو

 بنیا ناچ یوم ناطاس هی زر
 بصن هشفلماقماق ناویامه باكر بقاعتم یتسولح
 هده روما یی ةد اتم هچک «قرهنلوا

 ناطلس .یدشعا تنواعم هاشاب نیسح هداز هجعع

 هدنخ را ۱۱۱۵ هرکص ندنسولح كئلات ناخ دجا

 یسیدنک «قرهشلوا ےلست ترادص ربم هنسیدنک

 راسو هدرارشا عفد «هلخلوا تاذرب ریدمو لقاع
 دنسم (هدهسیا شلروک _یمدخ یلیخ هدروما

 لزع هد ۱۱۱۲ «بولاق یا ۱۱ نکلاب هدنرادض

 هاناطلس هععدخ یسلیلخو هادعاق صاخ یقرهللوا
 هعدخ هدعب .یدشلوا از ومام هتماقا هددیمزا رارب

 انا یسدنک «قرهل روس بلح هتداعسرد ناطلس

 هيه وک رص هنکلبلاو سلیارط ًابقاعتمو یصم
 «قرهلوا نییعن هشنشلابا هقر تیارو هنکلشتفم
 .ردشعا تافو هدهقر هدنخ را ۲

 ناخدوجم ناطلس (- دیعس) | | ۾ .
 هراس دش زود لوا

 هرزغاعس قرش راصعهرق بولوا ندارزو ندا اقنرا

 - اعسرد :یدبا ندنسهرف (نروا)تكنسهیحات رتنشکسا

 ےن هلا لوخد هنسهیمز نابش تک «تبولک هند

 لرق هلامز رورو قلیحابروچ ؛قرهنل و هدنابراتح
 هد ۱۱ ۵۱ .یدا شلوا لئا هنزل ةر یلادقتک

 یساغآ ئر چکی هنس رب اشاب هالا دبع ندا تافو هدنندو

 تعاعش زاربا هدنافوقو راسو هدنکتق دارغلب بولوا

 هترادص دنسسه هد ۱۱ ۵۲ و هنارزو هنر هلکعا

 هدنماقم و تدم بيرق ههنس چوا «قزهلوا لقا
 هدعب و لیا جا لزع هد ۱۱۵۹ «هرکتص ندقدلاق

 تافوهداروا هد ۱۱۱ «قرهنلوا بصن هنتلایا رکی زاید

 رب مقتسمو یدو مالح «ةد هس دنا لهاج".ردشعا

 «لیلس «عماج ؛ناخ هدنن رق دن زباب ناطلس .یدا.تاد "

 .یدیشعا,انن بتکمو هعشچ

 زان میل ناطلس ا( ساد 1م ۱
 ا ۳ 9 و اشاب تو

 نسح ی2 زاق ندنسارزو ثلا ناخ دجا ناطاس .ردب

 هنتمدخ كناشاپ دج كلم هدعب «ب ولوا یسهلوک كناشاپ
 برج یاردو لقع .یدینشلوا یسادختک كرهربک
 كناشاب دع كلم یسیدنفا نانلو یظفاح ندو «هلغل وا

 هر ترازو ههجرت بحاص «هدقدنلوا عفر یترازو
 هلن و اهم یودرا ,قرهنلوا هیحوت قلظفاع روکذم هلیس

 قچسور «هدنخرا ۱۲۰۳ «هلغلوا تبقفوم ربظم
 ترادص ربم .هدلاح یعیدلوا شارفریسا هدنسارجک

 یداع یعلهمتسخ .هدهتسا شو ا عیلست هتل کر

 .ردشلو تربش هلکغد (اشاب نسح تیم) .هلکعا

 هیحوت یغاجتس هلاحرتو «لزع ندنرادص هرکص یآ شب

 «نکیا لوح هنسیدنکیخد یناظفاح قچسور«قرهنلوا
 «قرهنلوا هرداصم یلام و ؛عفر یترازو هرکص یآ یکیا
 هد ۱۲۰ و ؛ شلوا رومأم هتماقا هدهطآ هحزو

 «هداعا نترازو «هلکلک هترادص اشاب دم كلم یسیدنفا

 یلیح رب ؛قرهنلوا هیحوت یلابا هبناح دعبو هرتسلسو

 هروم هد ۱۲۱۳ «هرکص ندقدلاق هدد رڪ تقو

 هدرپشیکی ًادعاقتم هنسوا هنو ؛شلوا بصن هنفاطفاحم
 هثلات .هعفد هد ۱۲۱۵ .یدجنوا رومأم هتماقا

 اع یتخ هنيا هدعبو ردنب « هلا هداعا یترازو قرهلوا
 دعاقتم هدرپشکی رار کت هدعب و ؟شغلوا بصن هنغلطف

 هدندن وخ . ردشعا تافو هداروا هرکص تدمر ؛بولوا

 .یدیشعا انب ف رش عماج رب

Eیلزیارج» ] (= یزاغ ۱  

 رود (س فیرش یلفجسور) ۱ شا نا
 جانم هدف ناش لس ر ناطلس چ لک

 یلچ ندنایعا قچسور بولوا. ندارزو نک هترادص
 ثلا ناخ ینطصم ناطلس  ..یدیا لغوا كناغآ نایلس
 «بولوا یساغآ ي هدنساننا رفس هدنرود

 تعاهش زاربا «هدنکیدنیک هلواچ هلبا ناخ یارک عرق
 کوکر هد ۱۱۸۷. .یدبشلوا یثاب یجوبق كرهدبا

 ترازو هنسهدهع هلیطرش لا صالختسا یسهعلق

 قفوم هنطبض كنهروک ذم هعلق « بونلوا هیحوت
 تدم رب «قرهنلوا عفر یترازو هرخالاب «هلغمامهلوا
 ۱۲۰۱ یرکص ندکدتیا تاقوا راما هدهبلفو كينالس

 «قرهنلواهداعاینرازو هلیساج ركناشا غطصم كیلج هد

 ,یدیبشل وا ۳ هنغلظفاحم ندو هدعب و یروسم



 کره کت ی

 هدعبو ماقمکاق هنسودرا فیرمش ایس هدن رفس هداپم
 -ردص هدانا وا 4 بولوا رومام هنس هظفاح هوخار

 | ااشاب نسح یزاغ یلربازج نانلو م رک | رادرسو مظعا

 قفلو هدراوحو برق «هلکعا تافو هدنسانشم ییعش ناتسسجرک «قرەنلوا بصن هنتلابا هخسحآ و لزع |

 ةا ولرو و اوزه زادص هد ۷۷ ۰۰6 هاششانم
 ؛هددسیا شالوا مدرپنم یسودرا هچگ هدانناوا ًافداصت

 همم مقاوم راسو یجقاسیاو یلوطو لبعاسا
 نکن نوا ها یا یوا «ندنفیدمهتننلوا_نمالختشا
 لزع هد ۱۲۰۵۰ «هرکص ندقدلاق هگترادص دنسم

 هنداعسرد یعوطقمرس ؛یقرهنلوا مادعا هل وشروقوو

 ردتقم هاشناو رعشو عیحشو هبحو .ردشلردنوک
 ربا ندناود جارو عبا هتسوه یاوه «هدهسدنا

 .یدنا

 نسح جولوا »| (س عدا اش نس
 BF هننسهدام « اش ا

۱ ۱ a عبار ناخ دارم ۱ نا 

 اد رو جرا ای ایب لی ريدا
 ٥ و هنس ۱ ؛بولوا ایرد نادوبق هدنخرا

 هزنکد هرق هللا اغود هد ۱۰۳۷ و ؛شلاق هدماقم

 یارک دج «نوجا شیاسا . داما .هدع رق .بودیک

 یارک دجو ؛شعا بصن هغلناخ یی یتاج هلطافسا

 ؛بودیا اصلا هرلقا-رق یارک نیهاش یردارب هلا

 تەدەس ر لش رو ا ت ی ا کی

 «شلوا لوتقم هدهبراحم یار دی بول ا.بولغم
 یرقارق هدعب .یدا شجاق هناتسپل یارک نیهاشو

 هنداعس رد ارفظم فراش وا ۰۰ و هبنرت

 «هلیسهوالع اهد قاعس جاق رب ههناس رو ؛شعا تدوع

 ناو مظعا ردص «هدهسیا شّسیا كليرلبا ییاغود

 هنولافک هد ۱۰۰ .یدبا شلوا عنام اشاپ ورسخ

 اب نادوبق ]

 ًابقاعتم «هدهتسا شمام هلوا قفوم هدن را هطآ هروامانآ و

 ۰ دایسیک سور ۲۵ ؛بودا رفس هزیکد هرق
 هلیتاعس كنب لها وخ دب شعب هداننا و .یدشلآ رسا

 هنکلیج روس رکسع هدنلبا مور «قرهنلوا لزع
 .ردنشعا تافو هدنلوصو هریشکیو ؛شلوا رومآم
 دقع هللاطاس هشیاع یسهربشم كلارا شم هاشداپ

 .یدیشلوا لئا ید هنفرش تب ربص :بودنا جاودزا

 تا «ناعت یطصم ی | اش 1

 وا ندنرلاشاپ نادوبق یرود سس

۱۹:۸ 

 | :تولوات ندنراه

alن س  

 هد ۱۱ ۷ ء «هلترازو لیصح هدنغاجوا یرجکب ؛بول

 ؟شلوا برد نادوپق هنتسوا كناشأب ینطصم روخآ ريم

 هد ۵ «هرکیص ندقدلاق هدماقم و یآ ۱6 و

 ؟شاوا قفوم هناحونف یلیخرب هدنرافرط یلرکنمو

 هداروا هد ۱۱۸۲ «بولوا یظفاحم دارغلب هدعبو |

 .ردشعآ تافو

 یزود اث ناخ دوج ناطاس | اه . رب
 «بولوا ندنرلاتفاب eq ل٣

 هلکلمزنام ادتنا .یدبا ندنسهشاط قامونو یلهقونعد

 «هرکص ندکدنیا تورث لاصعتسا .بولوا لوغشم
 هدلوساتتسنا هرکتصو "نیما لز هدنرفش ۱ ۲

 :ادخ هلرازو هر اروم .یدبشلوا یشاب باصق
 «بولوا برد نادومف هد, ۱۲۴۳۳ و یسلاو راکدنو

 تسدرد هرکص ندقدلاق هدماقمو یآ هرکس هللا هنسرب

 نمعب مدننل | یرلهراخ جت كوامه نفس نالوا اشنا

 هربمزاو لع ,«ندنغیدشهقلاق هغمرداب رلماکعسا

 ؛هلغبلوا نیبعت هنسهظفاح هدرا هرکص تدم رو «ینن

 .ردشعا تاقو هداروا

 هدننامز تلاث ناخ دجلا ۳ نا
 ناریا ؛بولوا یسلاو دادغب ل

 نادمهو هاشنامرک ؛هلزواج یدودح هدنسانتا یرفس
 هداناواو ؛شلوا قفوم هناحوتف یلبخ رب هدنرلتبح

 .ردشعا تافو هد ۰

 نا دام :ناطلس اس یللت) ۱ اشا ن

 وا ندنسارزو .یرود ثلا

 هنسو تقو یلیخ رب .یدیا یلکیدنو لصا نع «بول

 رلهراسح قوچ رب یشراق هبیرتسوآ «بونلوب یسیلاو
 یحچوا تناشاپ "نانس هدنخرا ۱۰۰۱ و ؛شعا

 هبراح نالوا عقاو یشراق هالا راشم تلود هدننرادص

 .ردشلوا دیبش ربارب هلرکسع ردق ك یمرکی «هد
 ینطصم ناطلس (>-- یرا رف) ۱ اشاب

 ندنتسارزو یزود ینا ناخ نسج

 ؛هرکص ندقدلوا یسادختک مظعا رددص «بولوا
 نوجادعا هدعب «قرهشلوا بصن هنئلابا رور ییتش

 شواچ اعات ناسخ «هدلاح ییدلردن وک یشاب نوا

 | یانکهدلوبناتسا ؛كرهدبا رارف هللا لستق یبیئاب
 ناخ دجا ناطلس هد ۱۱۱۰۵ و ؛شعالقاص هدنسهناخ

 «بولوا قابا كوا هدهنتف ندا جاتنا یتسولح كفلات
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 یسکبرلک یلیا مورو یرادرتفد لوا قش هدهب
 زرصم «نوج د رک دز وڪ هت ر ادص دنسمو ؟شلوا

 ندنکیدتیا عانتما ندکقیک «بوبعا لوق یتکلیلاو
 .ردشكوا مادعا |

 دجا ناف( : کذب ۳
 - وا ندنلاجر یرود لوا ناخ ۲ 3

 بولغم لک یدنایندرف قودیشرآهدنرفس هچگ بول
 هربف و مانغو «صالتتساو 2 ییهعنق كرهدا مرپمو

 ندبهاشداب بناج هنرزوا كنو .یدشعا ذخا

 ییا مور «بولوا لئا هشزاونو تاغتلا هداعلاقوق

 -ردص هددارغلب تقو یلیخ رب و ؛شلوا یسکب رلکب
 هدعب ؛بودیا هدیام وق هن وام یودرا هلاکو هیظعا

 ۰ یدشعل وا ارحا یدعاقن هل رازو هبر

 دلار ارا روہشم
 ا تر لا در ڈا ۰ |

E E Uندنردب  

 كن هطلام و ؛شلوا یسلاو را رح ٠ و

dkتونلو رضاخ یند هدنسهرصاح ندنفرط اشا » 

 كتناشاب تروغط روپشم .یدشعا تعاعش زارا

 .یدىا یداماد

 یسلاو هدو هدنرود ثلات ناخ د ع :ناطلنس بول وا

 مور هدعبو ؛شلوا قفوم هعف یش هعلق (ابپ)؛نکیا
 قش ندیاروهظ هدیلوطانآ «هلیس هبنر کلیکی زلکب یا
 نشنل فلاع ادتنا «لیولوارومأم هنلنکنت كت زا رق

 لزع «قرهلوا هرمصاح هدداف و هدغب « هددسیا

 .قدشعا تافو ال وقم نوک ندقدنلوا

 ناک رب یهدیل وطاب |( .هزابا
 EE تو شاب نسح

 دع ناطلس «هلغوا لزع ,ندنف رط راب رب اغ

 ینومطسق هدننخشرا ۱۰۰۷ و هدشنامز عبار ناخن
 هنکلیلاودادغب .یدیشعا نایصع یاول عفراهدنتهج

 قاحتلا هنسیدنک یخد اشاپ ریشبا نالوا شلبدیانییعت
 دیدیم یلسورپ ؛كرهدبا عیسوت ینایصع راد لکا

 ندنلود فرط تقو وا . دار داهم قحر دغا "

 هنب هد دیک «هليتق رغم ص وصخح روما نیو

 ۱ بلح ییدتبا وزرآ خد هاشاب ریشپاو یکلکب رانا

 هدهسیا رلشعا دایقا ضرع « هلنط رش كلرو یلیلاو

 هنب رزوا رلتاکش نالو عوقو هدنفح «هرکص هنس رب

 ن س ح ۱۹:۹

 هلیطسوت كنيدنفا ینابب مالسالا حش ندهمع قوچ
 . یدشفلوا بصن هنغاحتس یرخواو «قالطا و وغع

 بلح هننای یتسیدنک هدنغیدلوا مظعاردص اشاپ ریشبا

 هنسیدنک اشاب نسح هزابآ هدنمادعا كنوو ؛شعا
 هدیلوسطا | رارکش نو رانذخا «بولاق رادافو

 هنسیدنک یکللکب رلناکرت «نکیا هدنشبشت نایصع
 یسلاو ساوبس هدعبو ا نکست .هلغشوا هداعا

 ملاظم یارحا هدیلوطان آ كارتشالاب هللا اشاپ دجا یدیس

 هسیا شاریو ینیلاو رکبراید هنسیدنک «ندنریلکدتیا
 < هدافتسالاب ندنرفس ناتسراح اشاب نسح هزابآ « هد

 یتیعم هلیس هنابب یمالپوط رکسع نوجا هبراحم
 -رلکب درلقانس قوچ ربو «كرهریدنیا ریثکت هکدنیک
 هلبااشاپ ناعنک نانلوا نیبعت هنکلیلاو هسورب یتحو ی

 «شعا لاخدا هندایف راد ید یارزو ضعب راس

 -ردص .یدنا شخارب هنس | نایصع ییوطانآ نوتو

 یتماخو كلاحو ابشاب دع یلیوپوک نانلوب مظعا

ITتکبتلاو  | Eیاد  
 هزابآ تاذ و «هلکعا نیبعن ییاشاب یضتم هایسهوالع

 تاس ۇردنولو ی رچکیو یهاپسیهدننیعم كناشاپ نسح
 «هرکص ندقدنلازآ یتوف ؛قرهرآ ندنسیدنک ًایقخ
 هلسذاکدع و یعهدبا طسوت هنت رهظم.هیهاشداب وغع

 هدارواو ؛شعا بلح هبلح كرهدنا لافغا یتسیدنک

 < كل رهریدتبا لق یتسهن وع هاش دنک هدماعط ئانا

 .یدباشمردن وک هنداعس رد ی رلع وطقم رس هد

 ویدخالاح( = سنرپ یلرصم) | ما
 اشاب قیفوت ناو صم ب

 اهاب لیعابا قیاس. یدو ۍردارپ دك لت و

 ۔ورواو هدرصم «بولوا یلغوا یځچوا.كنبرلترضح
 ابوروآ رثک او .ییرح .نف. هللا , لي صح ..لاک ا دای
 یرلرد هدنئدوع هرصم «هرکص ندکدنرکوا یراناسل

 قرهشلوا مادختسا هدهرکسع تمدخ ندنفرط

 تعاصت هداعلاقوف هده رام نالوا یثراق هشبج

 ههیسور«یک یغیدلوا شعا زاربا یرکسع رادتقاو
 هل رکتسع رصم ید هدهربخا هب رابح نالوا یشراق

 .رتسوک یتسههرکسع تیم «بونلوب هدنتپح هنراو
 هدنرلتبعم هدن راک اکشنا ندرصم كنبرارد .یدشم

 تباردو شاک هتاعسرد هدعب  «بودنمک هنابو روآ

 یعبط تفاطلو قالخا نسح نديا ماتتا هنتامولعمو

 لئا هبیهاشداپ ترضح ةبنس تابجوت «هلببسح | قجنآو ؛شفلوا سبح هدلق یدبانشاپ نسخ هزابآ



 ن س ج

 روایو ؛شلوا ربظم هتاغتلا هداعلاقوف ,«قرەلوا
 :یدبشغل وا لیت ید هلبنا ونع یهاشداب ترمضح مرکا

 ددعمم ینحاو لناغم و ا ییس هلیلح هنر تب رسم

 هدنرلبشان شد زووا زونه .یدیا لماح یرلناشن

 تافو هدنداعبپرد هدنشرات ۱۳۰٩ دلا یفیدلوا

 نفد هدننای یدادحاو ؛لقن هرصم یسهزانح «بودیا
 .ردشش وا

 یصنوا ( س هداز یحثآ )
 -ارعش وال یلنامتعیرحهنرق

 اشاب لاک زوبقم ..يدا یلیلوبیک بولوا ندم

 تبع كيلاراشم همالع هلتموادم هنسرد كنهداز

  ۲ eیاج ۱

 هر صم هلناخ میلس ناطاس زواب قحو «شعءارق یتبحوو

 شل رار ید یس یکی ەدارز اشاب لاک هدم

 تاذ ۳ یبحاص قالحا نسحو بیداو ع .یدا

 ندنکیدتا ورفرس هب هسک نوح ا هاج «تبولوا

 - ردم شعب «ندنفیدلوا درحم «بویعا لهات اتاذو

 نیسعن هنت ولوم هسور «هرکص ندقدنلو هد رلکدش

 كرهدا دعاقت رایتخا ًابقاعتم هدهتسدا شوآ

 :ردید راعشا ؟هلج تد وش .زدشعا

 ردملاهذ مغ نشیلکید هدنغاب رهد مدوحرو

 ردیلاد دزد كسانص ندتنح راب شلوا ج

 یرود ثلات ناخ دارم ناطاس |

Eلوا بول وا ندنسا رعش (ع +  

 ع .یدا یلغوا كندنفا هداز یا ندنساطع رصع

 ة رک ذي « رو یراعشا لزوک .بولوا تاذ رب تیداو

 هدننورد تلا ناخ دم ناطلش .ردراو یس » | رعشلا

 :ردند راعشا "هلج تس وش .ردشعا تافو + ۳

 نوسل وا رس مدامد س هکه هم رت

 نوسلوا رظن , هاک هکه رایی: قشاع كت

 سەدام 6 هداز ىلا <| اب ۳

 : رو عج 1 ی 7
 رولو ن نار E اس ۱ ۱ درد ها ا

 «هدلاح یغیدلوا یلزاریش ى
 هه (هلتلحر هناتتشدته هدنننطلس نامز كهاش رکا
 ها .دیلاراشم رادمهحو شهرک هداروآ ی رع
 یواح یتاعوقو یرلتنطابس تدم لریگنابح ینلخ
 جرات رب ها ونع »¢ خراوتنا تم » «قرهلوا

 . ردشم زاب

 «یدنفا هللا ربخ» ] ات
ROEدوا هرلآ  AL EN EERامت  

 [ ۰ هبروپ ثعح

 نسخ . ۱۹5۰

 هدام « نسح ناولپپ»] ۱ اما درک
 . هل روم تعحام همی

 كناتسدنه تب ( هحاوح

 حشو یحو رصاعم كتنیولهد ورسخ ریما بول
 «بولوا یجکمکا ا لئاوا ۰ لب لب م كندلا ماظن

 راشم حش هلسیتلالد كورسخ ریما «نکیا هدنشاب ۰

 «ثكلرهدیا لولس دن ویف وص قب رط « هلبا بایشا ها

 . ردب وقدم هددانآ تلود ؛بودیآ تافو هدنکد هدنخګ رات

 «دأوفلا دناوف » عماج یربوتکم ضعب كنذجش

 یلاوند .زدراو , یناقبلات نمعب راسو یرتا رب ییناونع

 نسج) : ردهنافشاع یرزاعشاو لواتم 4 درام یک

 :ردکنوا تب ونش , ردفو رعم ید هلکغد (ی رعس

 راب هلاژ, فدوی رهب اغاز مشچ نوچ ربا
 دیفس ربمغیب بوقعی “ديد نوچ اههلاژ

 فا ناخ, زباب ناطلیس A رب
 «بولوا ندنسارعش یرود کت

 .بولوا مدا رب برشم شد ورد .یدیا یه رفهرق

 یراو لادبا «قرهروا هکلردنلف نوتسب تبقاع
 :یدششوا لتف ندنفرط صخش رب نکیا هدکم رک

 : ردکن وا تس وش

 یرمس و ناج لکوک یدلبق مک هک دگتسح رمصم

 یزبخ  ندکبل یدلآ شعبا هدکفلز ماش

 ندنسا رعش .ربهاشم نارا
 9 سس نا به الا رب  یملس نسح

 .UES لبصا نک «بولوا ۰

 یادتبا .ردشعا تان هدراو زس «هد هسا ندنس هبصق

 یاکش تنبداق هحوق رب ؛نکیا راد تضخ ه دیما

 «هنیرزوا یدیدب هلا یورخا یارج یتسیدنکو
 هغما داب هناردنلق هلکرت یرومامو بولوا رثاتم
 هنرابز یدقام كن هعاو هل رش دف 3 رم شب

 ۸96 بوریک هلبحو و یرع هیقب كرهدیک
 لزوک هدنفح هاو تب لها .ردشغا تافو هدنخرات
 : ردیعلطم كنتعن رب تس وش . ردراو یرلتعن

 نت خب نآ زازعاب یهلا

 نزو دنزرف ودو لوو ین

 - هدام « سس 21 ] 4
 هد 0 نەنح ۱ ی رحیس نسح

 [.هلیرویپ تعجارم هنس ۱
 انا نسم دوخ | ولباش نسح یاس نا رز
 «بولوا ندنسا رعشریهاشم

 بدلوا ندنساسژر یتریشع ولماش ندکارتا ریاشع

7 

 - وا ندنسا رعش ربهاشم



 ناس اج
14 

 ر

 تقو يلبخ ,یدیا هدنتمدخ كنا سابع هاش :«هللاح
 هددبشمو «نشعآ تافو ءداروا «بولوا یسیلاو تادره
 طخ «بولوا ندلفو .فیس تاب را :ردشتقلوا-نفد

 . یدرازاب "لزوک كي قیلعت
 :ردندهجوا تسوش :ردراو

 ید قواعتشا ضعب

 ناتسود.عاذورد مشوخ" یی ی هک یا

 تسها هلان یهاکن "ره یراد سم نایز رک
 كن هبق ره ةیلیعاعسا+تلود ی

EEها -نع.«بولوا یوم  - 

 ةدنكلخك دیدا!ندنلبسن یربج فسو ندنبس

 اما ریارب هلمامخرع عاشور هلکلا هاظنا ر زو روش

 هدعب بولوا ندنسهذمالت .كنب رواشب قفوم

 - وچلس نالسرا بلآ هلیمالد تاکلل)ماظن هیلاراشم
 هلکبلبا ماظن ۸آ رخ وم-..یدیشلوا+ یجاح كيف

 یعیشو *شجخاق ةرتطم ةدنخ ارات E ؛قرهشی زو

 ماركا ندا ۱: سس .NE ا بهذلا

 رفعح ماما نب لیعاعسا هداننآ و .یدیشهروک تافتلاو

 یتبهذم هبلبعاععا ؛بوشیروک لاذ رپ ندنلسن قداص

 ذاخضا داقع مخاط رب صوصخ هنیدنکو ؛لوبق

 تدوع ه ه (یر) نالوا یسار طقسم هدعب ا

 تحزم یدک اط ر تنس نر
 ىنسةعلق (هولآ) هد ٤۷ ۳ ,كردیا عبا هنيدناقعو

 هلا یخدآ نهم عالق خاتط رب کید كرهدیک و

 ؛هنیرکسع هبقوچس تلود نلک هنیرزواو "؛شمریچ
 كجوکر ب «بودبا تّمواقما (هلیتبح ایام تعوم

 یمن ( هیلیعاسا تلود )هک ید نما لیکغَت تلوف
 نوعا قت رق ندهیلبغاعسا تلد یهداقت رفآ بول

 (هبلبعاسا ؟هدخالم) رول د (هبقرتع ةيلیعاعسا تلود)

 ندشک ۸ هلال نالوا فو رغم ید "هلکشذ

 ۲۸۱ دهن زا 106 نف ۷۳ ن ولوا تّرابغ

 هنس ۶۵ حابص نسح :ردراشهروس تفوکح هنس |
 نسح ناو .ردشعا تافو هد ۸ توروس کک "

 یدالابهذم و 2 e "رو 3

 بت | دیبش نا

 |. رو تعجامم

 شاپ ارب نوا درمشع

۱۹5۱ 

 ۱ 2 معلم ۳

 ره ردنوکنیقرب هلصلقییاهنسیدن کھیلا را واد چ |

 ن س ج

 هدنخ رات ۲۳۲۰ .ردیلغوا كنيقن ىلع ماما «بولوا
 مرکو روسحو ماع .ردشلک هایند هدهزونم هنیدم
 یسابع هفیلخ فلیغلوا لاصلاحودع تاذ رب یضسو

 هدنخرا ۱۰۱ «بولوا بحوم یهو كالا ںھعم

 موم .هروک هلاقحا ,هدلاح ینیدلوا هدنا ۸
 كشردب هد (یآر نه رتس) هددادغب و ؛شعا" تافو

 هدوا تولوا یلغوا ر رکاب .ردشفشوا نفد هدنناب

 .رددبم دش نالوا یریخا كن هما

 کی ی ی درد بتسلود ۵
 هدننامز یردب .ردیلغوا كفسو هرق ن هاشناپحازریم

 دادتما یسح «بولوا سوبح هدنسهعلق هب وک ام

 هدننافو كن رد .یدیشلک تفخ هنروعش هلکعا

 ییدتبا هلئسح نوزوآ ًابقاعتم بودا شولح هتخغ
 ؛اهلا هازریم دیعسوا «هلغلوا بولغم هد رام

 رارف هسراف .هدنسولغم هنسح نوژوا ید كونو
 یلروغوا لغوا كنسح نوزوا هد ۸۷۲ .یدیشعا

 ؛شعا تافو هدنیرق نادمه هد رام ييدنيا هلدجم
 .ردشلوا ا 4لال وب هرق هلکنوو

 : ردد زاعشا .هلجچ

 تسنشور وزا مشو زور هک ای قاس

 باتفآ یغاس زاو یراد هام ههبجزا

 را :

 ا ۱ یدزب لع نسح
 فر رش یاشاو تحایس هدماشو ربصم هنا ردنلق

 هداروا تدم یلیخ هلتلحر هناتسدنه «ه رکص ندکدتیا

 ٩۰۰ .بودا عونحر هننطو هدنعیو :شلاق
 :ردکنوا تس وش .ردشعا تافو هداروا هدنرلخم راد

 تسشوخ ادلی بشرذ ناناچ وای ندرکا زور

 تسشوخ ادرف فون لصو بش مفك طلغ نت

 ندناربا یارعش ریهاشم هزب

 واسم یو شد نسچ

Jرعش .ردشماشاب هدننامز كهاش مارب نت  

 ,تربش هدننامز هلبلاح حالصو لضفو عو هلیداو

 ع یا تقولو

 تبحاص «هلکعا ما ییسموق دشقوا ی بذکی | لحاف | ۱ 7 انا دا )= سا رک
 ۰ 3 ۱ ی ن

 ج "یاغیا ؛قردالک ۲ یدصقم كهاش مارہ هجر



 ن س ح

 ۵۳۵ هدنندوع یانناو ؛شعا لرت یهنزغ هل

 ً(ردشلبا لاحرا ةاخ هدنسهبصق (راودازآ) هدنخ رات
 ییدلیوس هدننرایز ییهربطم هضور تس ییا وش
 : زدن دنس هغیلب ؟هدیصق رب

 ۱ تساسا ردص هاکرد ناو میم نیا برای

 ! تسافطصم بانج كاخ ناو میام ن براي

 نيمالا رد ص لع اول ص لب موقاي اوس

 نيلاعلل E اجام نط صم

 ندمالسا یابطا شم ۰
 8 ر ی £ ریه ۲ ۱ ی وسد نسح

 اسف كس راف «بولوا ۱

 تمدخ كهلودلاءاب ندبیو لآ .یدیا ندنسهبصق

 هجو

 .ردشغلو هدنت ابط

 اتم نالوا لئا ۵هیمالسا تخحشم دنسم هدنرود ناخ

 روفغم ناقاخ
 زب رعلادبع ناطلس

 سرادم رود لوصالایلع ؛بولوا ندهبناقعیالعنیرخ

 بصن هاونف ماقم هد ۱۲۸ كرهدا بنام عطقو

 هرادا ییاوتف روما ردق هنس قجح جواو ؛شلوا

 انا هد ۱۲۹۱ «قرهشلوا لرع یرکص ندکدتیا

 هبدنس قح رب یخد هعقد و و ؛شلوا مالس الا حس

 هد ۱۲۹۳ «هرکص ندقدلاق هداونف دنسم بیرق

 ولت ها تافو ده رطص.هتش جاقرب «قرهشلوا لزع

 ضعب .بولوا انشا همولع نالوا لوادتم العلانب

 .ردشمزاب تاقینعتو یشاوح هنیراباتک سرد

 ؛بولوا ندارعش(یضاق) |
 یتیدلوا یینیوزرق لصا نع ]

 ؛شمرکهنتمدخ كهاش ربکا ؛هلتلحر هناتسدنه «هدلاح

 تیب وش .یدیا ششتوا نییعت هنغلراد هوص تارکو
 : ردکنوا

RNیاس نو ی هک  

 ی وزف نسح

 دابم راوخ شیرخ ناناچ رب نینچ یسک

Ekهدنغاعسو تیالو مورضرا ۱  
Eرلنبساپ «بولوا هبصق رب  

 - رش هرتمولیک ۲۲ كمورضرا .رد رکی م كنساضق

 ندیک هناربا ندنوزب رطو هدنرانک یربن سارآ «هدنق

 بارخ هلاق ندرزیونح .ردعقاو هدنرزوا كنهداج

 .ردراو یرلههایا عفانو یسهعلق رب

 - ارعش ناریا (نساوا ازریم) | 0
 لصا نع «بولوا ندنس ۱ 9

 بت .ردشماشاب هدخ هدلاح یعیدلوا یناهارف

 :ردگنوا تب وش .ردراو یراعشا هناقشاع و یناود

۱۹۲ 

۱ 
 ن س ا

 دنآ نارک نانح تمالم هکر بم نا

 اراغیلز ناکن اکیب ندیرب فدک هک

 اا e 0 ا ۰ <
 تاشنو دلوت هدلمآ .بولوا ] ک٠ ل

 قتمو لّصاف .یدیا یلناشاک یدادحا هد سیا شعا

 ؛شم ها حدم ییهسیک نوچیا ایند «بولوا تاذ رب
 .ردشلیوس راتعنو رلهبحدم ضعب هدنقح همنا رکلایو

 هدب رجه نرق یمزوفط .بویلوا مولعم یتفو حران
 (هضر) ىطترملا لع ترضح تب. وش .ردشماشا
 :ردندنتعن یمیدلوا شلیوس هدنقح

 نيد لها یاوشیپ شنیرفآ رودب یا
 نیءالا حور ون یوزاب حدام تزع ز یو

 ؛بولوا ندنسا رعش نارا

hEعج هری رب قوصتو ت |ف  
 وش .ردراو یراعشا ضعب و ینیلات رب هزژوا كعا

 :ردکنوا یعابر
 شاب سلطا ینو روم« بلط ردىن
 شاب سخو راخ زایتما "هدیدرد
 لزنمز اک رب نور ی رس هکی ها وخ

 شاب سک و سک لاعاپ هداج نوچ

kcندناریا یارعش 0  
 اوره رفظم .االومو ۳

 ندنرک كولم .ردیلرواشب ؛بولوا ندنسهذمالت
 عیانص همان كنون ؛بولوا بوسنم هضن دلاثایغ

 نرف یج رکس .ردراو یسهلاسر رب قلعتم 3 ۱۵

 لج تب وش .ردشعا تافو هدنطساوا یرجه
 :رددنراعشا

 لکچو نیچو نتخرد ناشن تسدادن سک
 تسع ییایزو ییدیشب ول نوچ یبب هک

 یارعش یره نرق ىج و ج ۱ یخ ۳0 زاد تل مآ

 - وزریس «بولواندنسهباغح 1
 .یدیا عاش رب راتفک نریشو عبط شوخ .ردیل
 هرااضق ضعب هدعب «بونلوب هدسی رد قیرط ادتبا

 :ردکنوا تس وش .یدشعلوا بصن

 م نسح

 براپ هلون قشع 2 مهآ ردا كير

 ( یکعام ىلع نسح دم )
  EEیولوم ۱

 . كهاش قلغت هالا 2 هاش یسالعادح «بولوا ندنساملعو

 « هلبا لاقتا هروبوح هدعب كرهدیک هیلهد هدننامز

 3 او نیرحاعم ناتسدنه

  ندنفرط دنه نیطالسو «شلو ترہش هلہاف عو لع

 ما ر بحاص .یدیا شمروک مارک | قوچ كب

# 



 ن س ج :

 دیدا یرعو یبراف بلبا لیصحت لاک ا هدسراسو دداا ۲
 یلط كرازباکنا « هرکص ندکدتیا بسک یلوط دی هد

 یتکم كوي لا كناروا ؛ بودنک هساردم «هنب رزوآ

 همارتحاو مارک ا قوچ ربو ؛شلوا بصن هنکللعم
 تافو هداروا هدنخرا ۱۲۵۸ .یدیا شلوا لئات

 : ردندنرامغآ چب توش ا
 ن٠ لد ماظ ایم نوچ شود
 درک مد ادج لد مدرک دایرف ادج نم

 كنيکتکبس دوج ناطلس :
 ینیدلوا یرواشمو ریزو نج

 تاحوتف كيمااراشم هاشداپ هدهسدا روپشمو یوم

 «ندنکیدمک یرکذ هءلتسه رص یس عیاقو او

 ندلارصان یدنوم نتسح .هروک هننظ هراقفحم ضعب

 كنب رانعشد ضعب قحا بول وا ندن رللصح كنيکتکبس

 یرععمو مرح هلکعا رادربخ یسیدنک ندنلاوحا

 دوڅ ناطلس هسیا یدنعنسح نن دجا یلغوا .یدیا

 ناطلس هدلاح ره .یدیشلوا ندنسارزو كتونرع

 نایرح هدننبهرا .یدنب نسخ دنا

 تح . ردلوقنم بئارغ و تایاکح قوچ كب شا
 قلابم نالوا, لعو_هب یموط یو

 هدعبو ندا مابنا هلعیشت ییسیدنک هلا راثکتسا

 ناطلس بوقوا ی راعغا كنسودرف هدهاک راکش

 یدنیم نسح یند نیلبا باجلا یتمادن كدوج
 دج دنهل كتارا وب ایک ردا وقت یا
 نسح هسقول «رویللوا دام یییدنیم نسح نب

 كبلاراشم هاشدای «هدلاح یعیدلوا ندارزو یدنچم

 یبندنر بحاصمو امدی

 .ردحاتح

 هقبق یسارو ؟یدا

 هل رلغ واو رم نی نایفس یسهجوق

 سادنا(یلاعلا دم ندم هللادبعوبا)
 ؛بولوا ندافرشو ندنسابطا قاذح

 .ردراو قنات رز هلن وتع « ةد رفلا ةب ودالا »

 نرخ اتم ا ۱ یدنفا یسح
 «بولوا ندهیاغع یارعش

  دتبا تمدخ هدنوامه یارس تدم رب .ردیللوماتسا

 .یدیشلروپ غارچ هنلث نوامه ناود هرکس ندک

 تافو هداروا ورک ساوبس هل رومأم ه دمت

 تو رد یا ۱۹5۳

 ناکدنناوخ «بولوا ندنراعشا "هلج تس وش .ردشعا

 : ردشعلیوس هدنفح هداز یو وص ندیراب رہنش

 هداژ ی وی وص مست هسلیا نامز ها

 ممشچ یلاثم هلول ریدیقآ وص وسبوس

 و ولو | راج ن 2 - وا «بولوا نده.صع
 ناعا نب هشذح یرللغ

 نسم كيو ؛شعلوت هدنسهعق و دحا رار هلا ناوغصو

 رت هدهاکودرا ار هلشقو ن تبا «هلیسح قلوا

 یراعیف «بولک هنر «هدلاح یراقدلوا شاروی
 تباث « نكيا هدکعا قاعلا هنیلسم رکسع «قرهلآ

 لحا داظع فسا بنر تعاضو*لدشرط طرق
 .ردشغوا لتق هلل دب مالسا

 ن لیسح یون هج
 3 3 یس

 ۳ عایق هرب و ل

 (ملص) تاس اکر خف ترضح هدربیخ عف .بولوا ندهباعع
 .ردشلک همالسا هدهعقاو وأو «شعا كبللد هنهذتفا

 : رلا لع ترضح ( س ماما )
 3 EE هلا ترس

 (ملص) هلا لوسر ترضحو یلغوا ی کیا كن (ابضر)
 لرفع اننا هعا ؛بولوا یدیقح e لمدنقا

 ترجه .ردیسیعتشب كنو تی لهاو یسیجتچوا
 (هضرارسح ماما ترمطحو هدنسهنس یل ] كنهبون

 یرلردب « بولک هبایئد هرکص و ار

 «نکیا شفثوا هیمس برح «یک یردارب «ندنفرط
 همست نیسح نمدنفا ( ملص ) تاشاکرخف ترضح
 اتش هافا ترک ی زا رثا دا وز رد اه روس
 ؛بولوا یرایوبح هداعلاقوف نمدنفا هانیتلاسر ربارب

 قوچ كي هدنراقح .یدرازامرل ندنرازید كرابم
 لها یرلتبح .بولوا لوقنم هحح هفیرش ثیداحا
 ماما ترضح .ردشمک هن طرش نوجا ناعا

 ماما ترضحو یسیراقوت ندنردص ل (هضر) نسح

 هزهدنفا اس الادبس یسیغاشآ ندنردص ا (هضر) نیسح
 هل رمد_نفا ( عاص) لس را رخف ترضح .یدلا هاشم

 مورح ندنرایوبن زما تقفش شزاون هل یلاصرا
 ؛بونلو هدنتیعم كنيراراوکرزب ردپ «ه رکص ندقدلاق
 .یدرلشلروب هیرتو میلعت ندنفرط یرلیدنک

 هدنش را 4۱ هرکص ندنندابش 2 (هضر) یلع ترضح

 كنمرکا ردارب «بورویپ تدوع ههرونم ةنيدم
 هبواعم هدعب .یدیشمهما ریدقت کر ههواعم یتفالخ

۱۳۳ 



O 

 هنءا «قرهردشناط دېعیلو یدزب لغوا یدنک

 (هضر) نیسح ماما ترضح «هدنکیدستیا بلط تعی
 ن هللادبعو رع نب هللادبع «رکب ییا نب نجرلادبع
 - هبواعم «كرهديا عانتما ندتعیب ربارب هلبا (بضر) ریبز

 هده رصوا .یدرلشمامرویب تعیب هدیزب یخد هدننافو كن

 لها «هدلاح یفیدنلو هدهمرکم کم ماما ترضح

 «كرهشیریک هبهبناکم رلمدآ ضعب رکید هلباریثکندهفوک
 قافعتسا ةقابلو اثرا كرهدبا تعب هنرایدنکو
 یردارب ردق هن ره «هلکعا توعد هغلآ یفالخ نالوا

 شعب رکیدو سابع ناو رع نا هللا هقینح ن د

 هدم تما یددسراذتسیا قلوا عنام تاوذ

 تر ایمکید ینصاصن كرن و «هلیتربغ كنا تمدخ رب

 کیا ش۶ ندنرلهدینرک نیعبانو هباعص راسو ندنتیب لها
 . یدرلشلوا هحوتم هقارع هللا یک

 ن هللادیبع نانلوس یسلاو قارع .هلغلآ ربخ ندماش

 دز EEN و

 نب دعس نم رع ید ولو ؛شمریو یا هلباقم هدایز
 تكردیا هثیم رکبسع رب هدنتک ییدایق كصاقو قا

 یسلاها هفوک . یدشمردنوک یشراق هماما ترضح

 یاماترضح ؛ هلا لوکن ندزوس یرلکدریو ندنرافوخ
 دعس نب رع هدلاحواو «زاشغارب هلمدآ جوآ رب یهدننیعم

 شا فیلکت یکتا تعاطا هنیما كدايز نب هللادبع

 رویغ «نیتم هدنمزع (هنعر) نیسح ترضح «هدهسیا
 رایتخا یولوا «هلغلوا تاذ رب زافغروق ندمولواو
 رع هل اهلیلق تعاچ یهدنرلتیعم هدالب رک تشد كرهدیا

 ؛شمرویب میت یغمروط یشراق هنیرکسع كدعس نی
 وص بوتوط ییرانک تارف یرکسع نعشدو
 هفلزسوص هدرب قاصصوا .هدلاح یراقدلوا شک

 .ردشمروی تاب ردق ههحماوا دیبش قرهنایط
 ندنرلیادف ها دالوا راسو ندیلع دافحاو دالوا

 روی فیلکت ییلس هلا یفد هتاوذ نانلو هدنتیعم

 ترضح دیفح .بویقا لوبق یندرانو «هدهسرلشم
 حر یناوا لئان هتدابش هنر ریارب هللا یوبن
 ۷ ۲ اعجو ۱٩ ندیلع تس لها کلا .ردراتکعا

 .افطاو تاردحم .ردشلوا دیپش هدهعحاق هعقوو تاذ

 كناراقح یرلکدروکو كفاشمو نح یرلکدکج كل

 ی س حج ۱۹۹

 نب رعش یلتاق كماما ترضح .ردشارطد ینیرعت یخد

 یفیدلوا دعس نب رو روبشم ینیدلوا نشوجایذ
 و «هروک هنقیقح هلربثا نا .هددسیا یورم یند
 هلرعشو ندنسع | هدناموق هرکسع لدعس نب رع تیاور

 لوح هدریو ندنسعا قیوشتو ج هب هللاقم یقلخ
 عطق ینکرابم سأر كماما ترضح یییحص | دز ن

 لتاق لصا هسقو «بولک یرلیا ندنسمردنوک هکعا

 یلوخ موقرم .شعا ثیبح مان یعخت سنا نب نانس
 - روتوک هدایز نب هللادببع رس كرابم كماما نیل

 رب نانلو هدنلا هدسات روح ثیبح و ؛هدنکید

 ؛شعا ثأرح هغمروا هنراقادوط هرابم هلکنکد

 یکرح وب مرا نب دیز ندهباصع نانلو رضاحو
 كنس و » :قرهبالغا روکنوه روکنوه هجروک
 ۳۳ لو سر ترضعت هراقادوط تغیدزوا
 ؛شعد » !مدروک هاب عقد یتکیدلبا سام یرلقادوط

 ةمرح هنفلرایتحا قب «بوديا تدح هللادیبعو
 ینیلسم بولق ردق هتمابق مو .یدشمک زاو"ندنلتق
 - رحم یه رجه هنس ۰۱ هلوم هعقوو ندا رادغاد
 . ه* ماما ترضح .ردشلو عوقو ینوک یصت وا كنم

 كنادبش راس لا هبلا راشم ترضح .یدبا هدنشاب

 بنیز نالوا هللالوسر هدیفح و یرلعوطقم رس
 نانلوب لفطو تيب لها تاردح راس هللا ىلع تنب
 نیعل هللادببع (امضر) نیسح نب نیدناعلانیز ماما

 -اعمو تاکرح ازسا قوچ رو هللا یالآ ندنفرط

 دیزب ځد هداروا ؛بولیردنوک هماش ندقارع هلتالم
 ترضح .ردراشلوا راچود هریقصو اذا ندنفرط دیلپ
 مانا هاکنرابز یراشرمش دقم هدالب رک كتي ماما

 زوسلد هعقو .ردننمو روم هداعلاقوف ؛بولوا
 ارعشو ابدا قوچ كب هدهیمالسا هفلتخ هنسلا ییالبرک

 قرح قوچ كي هداب وو ؛ردراشمزا ًامظنو ًارثن
 . ردشغوا مظن ید را هبنم

 نب نیسحو یراصنالا تبات نب ج

 .ردندهاعح ید هطب را

 ۳ 1 ۱ نیسح
 هنیرلهدام «ارقیابو» «نیسح ) ۰

 [ .هلیرویب تعجارم

 ندهبزیگنچ اس )س نا اطلس )
 نوح

 كچوک رب ندنسهبعش یاتغچو [ لو



 ى 2

 کیا امرف مکح هدنعسق رب كناسارخ بو راک
 هرصاح هد ندنفرط كنلروم هدنخرا ۷

 هدنتمدخ كنو ادتنا رو .ردشفوا لتقو ذخاو .

 یداماد هلحوزن ید ینوتاخ ناکرت یزیق .بوشنلو

 یدوحو كنيسح ناطلس وبشا كنلروع .یدیشلوا
 .ردشعا تنطلس نالعا هرکص ندقدربدلاق

 2 یاس

 ۳ رز تا ll ۱ نا
 تامولعم باستکا هدهیبکح مولعو ؛شغوط
 کا باید ؛بولب وق هتحایس ؛ه رکص ندکدتا

 نوح ىلع ۾ جش هجرتلافلاسو ؛شمرک یرافرط
 ۱۲۰۰ .یدبا شنا تبعو تفلا بسک ها اصل
 هدهیسراق تایدا .ردشعا تافو هدسرانب هدنخراب

 یناود بترم هدناسلو ؛بولوا یحاص یلوتط دی

  :ردکنوا تسوش .ردراو یراعشا لزوکو

 ةناکیب نینچام زک نطو یراد اچک ایآ
 ةناخ نیمادک عمش یتشاک نیمادک ورس

 هدنرود ناد ناخ دن زاب ناطلس

 oT رار ۱ انآ نیسح
 ندیا ليو هفیرش عماج نداسیلک ییهبفوسایآ
 روکذم فیرش عماج بودیا تافو ًالوتقم .ردناذو

 .ردوفدم هدیرا وح

 یارعش (س

 وش «بولوا ندارب
 ی یاهفصا ناسح

 : ردتنوا رادمنعم تس

 رظن 33 مراد هتسوسپ ناک تفر یاپ شق

 دنا هداد مرا لح كنزا ییانیب كتيع

 E )| یدنفا نئسح i RTP ز =| ۰
 هدیرود عبار ناخ دا «

 ندهیاقع یالع نالوا لئات دن دتسم دیمالسا تخحشم

 لاک او شغوط هدیداعس رد هدنخ را ۰ «بولوا

 «هرکص ندکدتیا سرادم رود لوصالایع « هللا لیصح

 ۱۰۲۰ «یسضاق لوناتسا ةعفد هدنخراا ۶6

 ی رکسعینماق لیا مور هد ۱ «یلوطانآ هد

 نیش كما ره رلتسلوا مالسالاحش هد ۱۰۶۷ 6

 شعب هد NEN «هرکص ندکدتیا هرادا نیس ییا

 . ردششوا مادعاو لزع هلینناعس كنىرلهاوخدت

 یسهناخ .ردراو یراعشا شعب هلبصا2م (ییاده) و

20: 

 ی ۱۹55

 ییاسلک رب هدط الب و ؛شعا ات هسردم 7 هدنسلش راق

 .یدا شبا نسعن هقمظ و كل رهدیا لب و هعماج

 عبار نک دار ناطلس ۱ یدنفا 3

 E تام هشرود ِ

 كتنیرلجز ییدلیا بیئرت «هدلاح یغیدلوا شعشیت
 ؛ندنفیدنل واقیدصت هلئاعوقو ًافداصت یناجا رختسا ضعب

 ندکدتیا ذوفن یارحا هدنولنامز كناخ میهاربا ناطلس
 هکم هدشامژ كلا ناخ دس ناطاس تباہ «هرکص

 هند رقنا یساغنم هدعب ‹قرەلروي نام رق یفل ههم رکم

 هدعاسم هنتماقا هد همئئسا هرخالابو «شعلوا لب روح

 ندنحا رسا و هدنخ را NES .یدیشل روم

 «هٍاغاآ ربح یک بول رو یوتف هنلتق ییالوط

 شا رارف
 هرداصم یک رلماو لاوما «قرهنلوا مادعا «قرهنلوا

 .ردش وا

 7 ۱ یدنفا ناسح

  ۰ ع .

 تسدرد هدنب رق هياطاس هعلق «هددسیا

 - هدام 6 هحاوح یحج »

 3 هل روس تعحام هنس

Eدا ارعا | ۱  
 تب ۳۳

 . هل رو تعح و
 ی 1 ۱

 O e نخ ۱ ار سم
 لئاوا كناخ زب رعلادبع ناطاس و

 یسادنتک ناطلس هدلاو .بولوا ندشلاجر ینطلس

 وب رب .ردشلو تربش هلا تدش ییدرتسوک هدنتآ
 ۰ یدآ كلام یخد هلورت

 او ۰ آ ۰ ۰

 2 ۱ نیسخا یا ن ںیسح

 [ . هل روم تعحام هنسهدام « بد رک

 ی نیسح
 نا 7 ( قعسا

Nو اود ناب و وع  

EE۱  
 حرط یداین لصا كنهروکذم تلود ؛بولوا یردب

 كنتالو روغ لصا نع ماس یردب .ردیسیدنک ندیا

 لمف ندنفرط یون دو ناطلس نکیا رک اه

 :یدبا ینوروت كن (یروس) نالوا شلدا طبض کلمو |
 2 سایه رار هل رد هدننیصم كن ردب لوب دات

 تبحاصو «شلوا لوغشم هل راح هداروا «بودمأ رارف

 وداع رع هلب ردب . ردشع وط اه تب لا هجرت



 ی س ح

 بحاص کلا «بوایریق یرلیک «نکیا هدنحاپس
 -رسرسو ؟شلمب هلروق «قر هلل راص ههتخ رب هچرت

 «بولیروک لاوحالا لوبج ؛نکیا هدکم رک هناب

 سوبح یآ یدی .یدیشنوق هسح فیقوشلاب
 نکیا هدکتبک ؛قرهنلوا هبلخ لتس «هرکص ندقدلاق

 رادودیخو ؛شعشود هنیلا كنسهتچ دودیخ رب

 هنیراهتچ ًاربج ؛ندنرلکدروک اناوتو نک ینسیدنک
 ؛بولیوط رادودیخ ندهمک قوچ .یدرلشعا قاحلا
 ید هجرت بحاص :هلغشلوا مکح هنیرامادعا هدهنزغ

 رادمکح كرهدبا هدافا ینلاح «نکیا هرزوا قفلوابلص
 «وفع ندنفرط میهارا ناطاس ندنیکتکبس لآ نانلو

 هلیبسح یدادعتساو تبلباق .یدششوا لوبق هنتمدخ و

 ناطاس ینلخ كيهاربا ناطلس كردبا بنا عطق

 کاست الو (زوغ)نالوا طو لضا هدننامز درهم

 تدم رب هدشلئاوا یرجه نرف یعتلآ .یدیشلوا

 تافو «هرکص ندکدروس تموکح هدهروکذم تیالو

 كرهدیکو ؛شاوا ینلخ نسح نیدلاءالع یغوا «بودیا.

 هدروغ نیدلاءالع «هلغفلوا یراط فعن هنیکتکبس لآ

 ید ییهنزغو تاره هدعب كرهدبا لالفتسا نالعا

 نایروغ كرهدبا لاصیتسا ینتلود رلیوزغ «هلطبض

 .ردشعا شیک یتلود

 e هنس هدام « انیس نبا »]
el : ۱ نج 

 ۱ اعم لنت نیش

 نالوا لوادتمو ربتعم كب هدناتسدنه «بولوا ندنس

 .ردیفلوم كنمانک « نیبتفلا ةنا-هرخ »

 کت ۳
 هعفد کیا هدننامز لوا ناخ پ ام

 دژانرا بولوا ندارزو شمک هترادص دنسم

 یک قلیصتآ هدندورو هدنداعسرد .ردیوسنم هنتیسزذح
 لا عا رخ یاب ترش هدف با تام
 هليا قلشواچو یهاپس هدعب .یدیشلوا یسیشاب یجثآ
 «یشاب یوق «ینیما مانغا تدم رب «یرادحس قاقوس
 ۱۰۷۲۹ ید شلوا یانوخآ رمو یاد راج ورق

۱۹95۹ 

 كناشاپ دواد هد ۱۰۳۰ «بولوا یبیلاو رصم هدنخرات

 ۱ هیگشلادیدش .یدشلروک اور هئرادص دنسم هنبرزوا

 لوع هرکص ندنرادص كلنوک ۲ قجآ .هلفلوا

 ۳ ۱۱۱۳۳۲۲ .یدششعا افتخاو رارف «قرهئلوا

 ۰ هرکص ندقدلاو هددنسم ول ی ۷ «بولوا مظعا ردص

 ناطلس «هده سرا شعا افتخا هنب .قرهنلوا لرع

 ۲۳۱۲ تفاعتم یسولح كعبار ناخ دارم

 یعهریدتیا مادعا ااو سح .ردشغلوا مادعا .بونل و

 « كل » هحدوانرآ هننرلمدآ یدنک هدنفح صاخثا

 يقل هلکوب «ندنغیدلوا یثداع كمد (هرع) هلیسانعم

 ایا

 ۱ هداز هجوم) ۱ اف شیت
 هدشنامز ینا ناخ ینطصم پا ا

 ندهيناغك تلود یارزو ندیا زارحا یترادص دنسم

 نسح یردارب كچوک كناشاپ دم یلیرپوک «بولوا
 مظعا ردص هرکص نداشاپ د یلیرپ وکو یلغوا كناغآ

 یسهدازهحوجع كناشاپ دجا لضاف هداز یلیربوک نالوا

 ۳ را .ردشوف تربش هلبقلو .هلغاوا
 كناشاب ینطصم لوتقم هدعبو هدنرلت رادص نامز یمهداز

 هد ۱۰۹۵ «نکیا هفرتمو منتم هلن و زال هدنمايا

 ربش ؛بوشود ندرظن «هرکص ندنتعره چ عقاو

 «قرهنلوا بصن هنغلظفاح قاطراچ هدعبو هنتلایا روز
 هلرازو هدر هدنخرا ۱۷۰۰ .یدششوا دیعت

 هد ۱۱۰۲ و هنغلظفاح رحاادس «یقرهنلوا فیطلت

 ۱۱۰۵ یرکص ندقدنلوا بصن هنغلماقمعاق هناتسآ

 هد ۱۱۰5 و ؛شلوا رومأم هتماقا هدرهلادس هد

 هنصالسا لرقاس قرهنلوا بصن هیلادوبق دنسم

 - هروکذم "هربدرح تدم رب «هلکدروک یتریغو تمدخ

 ؛ه رص ندقدشارغوا هلیماظتناو شیاسا ةداعا كن

 وا رخ بولوا رومام هرغس الماق اق هناتسآ اا

 ۱۱۱۰۹ .یدششوا هلاحا هنسهدیع ید یسهظفاح

  ردق هئرهو ؛دوعق هئرادص دنسم هلبلح 4 هنردا هد

 | ترشابم هننالاکم هلاصم هلیتطاسو یریغس زیلکنا

 | «ندنفیدلوا ریذپ هصلن تالاکم زونه ؛هدهسپدششل وا

# 



 ی

Êیدیشعا تدوعهدا رغلب هلیکرادنو عج هربفو رک اتسع . 

 تدوع هتداعسرد هلغغوا اضما هلاصم ًاقاعتم

 لاک یترادص ماقم تدم زواج ییهنس شب كرهدبا ۱

 هد ۱۱۱ یرکص ندکدشا هرادا هلتیورو لدع

 «بودا افعتسا یلالوط ندضمنالوا ضراع هندوحو

 هدکعا تماقا هدنکلتفج يهدنبرق یرولس ًادعافتم

 یسهزانح بودبا تافو هداروا هنسوا هنن «نکیا

 یسهد رکان هدنشاب هناخحارس «هلبا لقن هتداعسرد

 ینیدلوا شلبا راضعتسا هدنراونح ثیدل راد نالوا

 رب لداعو لقاع .ردششوا نفد هنسهصوصخم ةبرت

 یروما تاعرفت هلغلوا روبج هنقوذ یدهسیدبا ریزو
 . یدیشقارب هنیلا كسدنفا یار تا

Eهنسهدام «اشاپ نیسح اغا »] ۱  

 [ ۰ هل رویپ تعجارم و

 هل ناخ دارم ناطلس (س یلد) |
 نادوبق هعفد جوا هدنرارود عبار ناخ دجم ناطاسو

 ریم هددهماع لبطسصا بولوا/ ندارزو شاوا ایرد

 دنسم هلرازو هنر هدنخرا ۱۰۶۲ ؛نکیا روخآ

 هن رفسناو « هلن وام باکر ,قرهنلوا بصن 4ینادوبق

 «هرکص ندقدلاق هددنسم و هنس ۳ و ندکدشیک

 هد رک هدعبو هنثلارا مصم «قرهنلوا لزع هد ۵

 - وا ارد نادوبق ایا هد ۱۰٩ .یدشلوا بصن

 هد ۱۰۵۱ و ؛شعا رغس هزیکد هرق هللا اغود بول

 .یدشعوا بصن هنغلظفاح یسهعلق یزواو لزع

 - هسیا شفلوا بصن هئرادص دنسم هدنخ را ۰

 «قرهشلوا لزع لوا ندنلوصو نوامه رېم «هدا
 یا ٤ هکلابو ؛شاوا اشاپ نادوبق الا ہد ۸
 «قرهشلوا لزع .هرکص ندکدتبا هرادا یاقم و

 هدهلق ید هل ردغ كناشاب دج لیریوک هد ۷۱

 هدنعف ءلدرک ؛بولوا تاذ رب روسح .ردشغوا لتق

 .ردشلروک یمدخ قوچ كى

 ناطلس شو( < | هر
oنادویق هديا ناخ ینطصم  

 ی رقاس هل رلیلکی دن و هدنخم رات NENE هدنزود

۱۹۷ 

 | یات ناخ دجا ناططس «بولوا ندارزو نالوا برد

 ی س حج

 هلا اغود «قرهلوا غوبشاب «هنیرزوا یرلالبتسا
 «قرهرتاب یتچاق رب ندنرلیک كیدنو یهدکدلردنوک

 رفع لتعاوا قفوم هصالتسا یءروکذم هردرج
 هحوع هد ۱۱۰۷ و ؛شلروب فیطلت هرازو هر

 بصن 4یئادوبق دنسم هرکص نداشاب نیسح هداز

 هدنرغس نالوا عقاو هزیکد قا هلبا اغود «قرهنلوا

 «هلغلوا قفوم هدهبراح یکیا ییدتیا هلیساغ ود كيدو
 هلدهنخرات ۱۱۱۳ .یدا شلوا لئات هناغتلا هداعلاقوف

 ندقدلاق هدینادوق دنسم یآ قج یکیا هلا هنس یتلآ

 تافو هدرقاس هد ۱۱۱  .قرهنلوا لزع .هرکص

 ( ۱۵22۵۳0۲۱0 هترومءنم ) نالوا یقل

 هجو «بولوا كعد « هدرم من یلوا یراب » هجابلاتیا
 . یدمهلوا م ولعم یس هیعسن

Eناطاس ڪڪ  

Eا  E7  

 هنر هنسوا هنب .بولیا اشاپ نادوبق هلقلناریمریم

 هنس ٤ كدهنخرات ۱۲۰۰ و ؛شفلوا لبعت ترازو

 هساح «قرهشلوا لزع ؛هرطص ندقدلاق هدماقم و

 هدهدحو «شلدبا بصن هنتلاا هدح هدمبو هنغلظفاحم

 ۰ نا

 ر ندنناشرف نادعتسم هب رع س .ردشتا تافو

 یسولیف دبرک هک«ردراو ید اشاپ نیسح یلدیرک
 تافو هداروا هدنخرا ۱۳۰۷ «نکیا ینادناموق

 ۰ دلم ۰ ۰ ۰ ۰

 نفتم .بودا تاشن نده رع نونف بتکم .ردشعا

 ۱ دوس را
 نادوبق یرود ثلاث ناخ ماس

 ؛شفلوا هیرت هدنوامه نوردنا «بولوا ندنرلاشاپ

 سولح «هلغلوا یردارب دوس كپلاراشم هاشداب و

 ۱۲۰۲۰ .یدیا شلوا رادقوج شاب هدنران وام

 هنتسوا كناشاپ نیسح یلدرک هچرتلافنآ هدنخ راز

 اغود هعفد جاق رب «بولوا ارد نادوبق هلرازو بر
 میظن كرلهطا كركو ؛شعا رغس هزکد قآ هلبا
 هدنصالتسا ندنلا رازسنارف ؛لرصم رك هدنلاوحا

 هب یهاشداپ ترضح تافتلا .هلکلروک یتمدخ نسح

 فرشم د هلا یرایربش ترهاصم ؛بولوا لئان
 لا تم هات كد هنخ راد ۱۲۱۸ .یدیشلوا

 «هلکعا تافو هدروکذم جرات «بولاق هد اد وېق

 . ردشوا نفد هدنراوح یراصنا بوبا ابا ترضح



 ی س حج

 اط هلوص ربا
 بسم بووی ب نیس

 - وا ندنرلائآ یرچکی یهدرارح .یدیا ندنررلکبز
 ؛شعفوا نییعتو باخخاا هک.اکب ۱۲۳ بول

 فیلاکت مخاط ر نالوا عقاو كنسولسن وق هسنارفو

 یهدنلا هنسیدنک «بولوا رازب ندنس هجکم

 هيرب رب چ ییالوط ندنو «قرهروا هلیککنيس
 هدنخ را ۱۲٤١ «ندنغیدملوا یضار ید هنساطعا

 یربش كرهلک هنکوا كربارح یماغود رسنارف

 كرادن رب چ هيا اشاپ نیسحو ؛شعوط هبوط
 هیلست یربش نوک یسترا «ندشغیدغلو هدیعفادن

 مخاط رب نانلوا هدعاسم هنیذخاو ؛شلوا روبج

 قلهرآربو 4 هنروویل نداروا هی وبا قره آ لاوما
 ایردنسکل آ كنابلاتا هد ۱۲۰4 و ؛شقیک هسراپ
 .ردشما تافو هدنرربش

 هددادغب (تس ناطلس ۰

 ۱ ۱ یربالج ا
 هروکذم تلود «بولوا یرادمکح یعجوا كنسەلالس

 حش ریماو ینوروت كکرزب نسح نالوا یسناب كن

 هدنخرات ۷۷١ هرکص ندنردپ .ردبلغوا كسیوا
 ۱ ترع یار. هه اس و

 ندا جورخ هنیرزوا ؛هرکص ندکدروس مکح هدناجناب
 ؛لتق ندنفرط دجا ناطلس یردارب

 .ردشش وا نقد هد ششم د

 یجرب نوا( ۳ ی
 -ارعشو یرعه نرق یاب ۰

 «هدلاح یعیدلوا لدغ لصا نع بول وا ندنس

 هوا اس یرصعو ؛شلو اعووشن هدیداعسرد

 .یدا شاوا فثاو همولع رکا هلماود هنسی رد

 ناطلس دیع «بونلو ,هدرلاضقو هد رلکلسردم تع

 .ردشعا تافو هدنخرات ۱۰۱۰ هدئلا ناخ دم

 لضف هداز یلانق هرکذت بحاص نالوا یح و رمصاعم
 حدم قوس كب یتقالخا هلافرعو عو یتساکدو

 :ردکنوا تس وش .رودا

 مکح هلد تلم بولک رادلد مغ

 مهروس ندلدو ناج

 ةسردق هدز رب و

 نوستیا

 نوستیک یافصو قوذ

 هبناشک تلودناریشم

 ۱ ۲ ۵ بول وا ند

 ؛شعوط هدنسهلح اشاب ساق هدنداعسرد هدن رلخ رات

 ۱ اشاب یسح ناسح

 از رم ام را رم ای

۱۹5۸ 

 «بوقیچ طبانص « هلا لوخد هه رح نونف بتکمو
 هدنرود ناخ زیعلادبع ناطنس كرهدنا بناره عطق

 یاروشراد تدم رو شالا زارحا یتسهنر تالش رف

 هدنتسابر یسلج ودرا هددادغبو هدنتسایر ی رگسع

 م «هرکص ندقدنلوب ةد4 رابع تامدح او

 هد ۱۲۹۷ .یدروینلو یسلاو هردوقشا هدهلاز

 نویسبموف یرکسع شیتفت ندبا لکشت هدنوامه نیبام

 هبئر هنسسوا هنپ «قرهلرویب نیبعن هنغلاطعا یسلاع
 لزع هرکص هنس ربو ؛شلوا رکسعرس هلا یربشم
 موادم هنوام یارس هلبتفص مرکا روا .قرهنلوا

 ناخ دوم ناطلس «بودنا تافو هد ۱ «نکیا

 رب مقتسمو یک ذ .ردشفلوا نفد هدنراوح یسهرت

 .یدآ هاج صیرحو برشم زت «هدهسیدیا تاذ

 | «جالح روصنم»] ۱ ها نم
2 2 

 .هبرویب تعحارم 2

 نک 1

 یراع ندتفاطل A یدنک .ردبلهردا ؛بولوا

 «ندنغیدل وا یتداع قلاچ یت راعشا كنارعش راس «هلغم وا

 1 راعشا ناثلوا دانشا د ا کا هدرلهرکذن رثکا

 .ردکنب را هقشپ
 كناریا 81

 ۰ یرا E < ناسح
 نرف یج کیا ب

 مولع رثکا «بولوا ندنسا رعشو الع ریهاشم یر

 یسیردن ةقلحو ؛شلو تربش هليفوقو هنونفو
 هلا ناربط .ردشملوب ینراعم لالز ناکنشت عجرم
 .یدبا ندنس هبصذ راسناوح عئاو EE ناشاک

 : ردندنراعشا "هلج هعطق وش

 ئا يافا برط

 یا یم اپ فک نیمادک فوط زا

 وکب تسار یف*2-اخ رب هکیوک زا
 انا اتما ممشچ درک یا

: ۳ 2 
Eنرق یجنکیا نوا كن  

 - هبصق (لیبس) ۹ ِِ 7

 -ا رعشو ںاسار ۱ ا ا رعشو الج ناسا رح ۰ 3

 es و
 . «حاورالا ةحار» و « فئاظولا فئاطل » قلعتم
 .ردراو ینیلأت یکیا هلرلناونع

 اص داب یا



Reed 

 یس دا
  etندلاءالع»] .ردندنرارادیکح

  8هروب تعحام هنسهدام «هاش نیسح |

  RSناتسدنه(س دیس) ۱ ماش  : Uندنساطگ ناتسدنه ( بس

 لناونع « ثشہب تشه » كور سخ ریما نسەهروہشم

 هرثن هلناونع « تشکلک تشه » ندنسهموظنم

SONردشعآ تافو . 

 (روپنوح)كناتسدنه 1 ۳

 .ردشمر وچ

 فرش هاش لناس>

 «بولوا E یسهلالس نویقرش نروس
 «هرکص ندنلتق كهاش دح یردارب هدنخراا ۰

 هلا یدول لولب ندنرارادمکحیلهد « هلا سولح هنخن
 ام ربع كلولپ هد ۸۸۱ «بودیا رله راح قوج رب

 رارب ماط رب یٹرج هبهجیرت بحاص هل فلاچ هبلغ
 «قاحملا هنتموکح یلهد روبنوح «قرهشلوا كرت
 .یدیشقوا هلاحا هکیزاب لغوا تلولب هردو

 یتوروم تخ هد ۸٩۰ .هرکص ندشنافو كلولپ
 بوسیمهلوا قفوم .هدهسیا شعشیقلاق هصالختسا

 هد ٩۰۵ و ءاصلا هیبرو نیدلاءهالع یک اح هلاکنب

 .ردشعا تافو

 تم هدد رېش

Eهلن دا ۱ تحت هاتف  

 ۳ 2 0 ۱ یوه

 هاش «بولوا یرادمکح كلوصو یج زوقط كن هب وفص

 یافو نبرد .ردیلغوا كنا سابع هاش نب نایلس

 ؛بودا سواح هن :هدیابغصآ هد ۱ هنن رزوا

 ۲۰ كليا كنتنطلس «هلغلوا مدآ رب شوک تياغ

 «رلیمزرا وخ راد رک «هدهسیا شمک داسا ی

 هنوک ندنوک ندفرط ره یرلبرع طقسمو رایاغفا

 قیبضت هکدتیک یدودح كنتلود نارا بویلیرلیا

 هدننلآ یسهدناموق كدوجحم رایناغفا تیابن .رلیدیا هدکعا
 نیسح هاش هدنخ را ۱۱۳ ۵ «هلکعا هرصاح یناہغصا

 اهد یسیدنکو ؛شلوا روبحج هیلسن ینطلسو تق

 شا تافو هد ۱۱ ۲ «هرکص ندقداشا هنس ید

 ردقه ره .ردشلوا ضرفنم هنوغص *هلالس هلکنوو
 نالسعا هلبسا هاش ردا ارخؤم .بساصط لغوآ

 قفوم هصالغتسا ندرلیلناغفا ینارباو ندا تنطلس

 هبیوفص تخم امس ر« هلیتمه كناخ یلوق بسامط نالوا

۱۹9۹ 

 ۱ ةراکح اروک مارپ بول وا

 ما

 طاقسا ندهمک قوچ ,هدهسیا شالوا سالحا
 «سالجا ثلاث سابع یلغوا نانلو یص «قرەنلوا
 20 و را اهاو دين د وهدا
 تاب دانا تنطاط

 ندایداو الع ریهاشم )

 (دبیم) لصا نع «بولوا ]
 اود نیدلالالح هدزاربش «هدلاح یعیدلوا یل هبصق

 ؛شعا نوتفو مولع لیصع ندالع ریهاشم راسو

 نونف راسو تئیهو قطنمو ته صوصخ العو
 « داده » .ردشلو ترپش هدفوصتو هد هیکح

 هدسا یدایاو روبشم هلیاونع « رم » هناتک

 ترضح «یک یغیدلوا شمزاب حرش رب لوادتم

 تیاخ ید یاب تمکح ناود ۵(هنصر) ن رالف

 زومر هدحرش وو «شعا حرش هدنروص رب لزوک

 تمح كرهدیا مابفاو مف قص ییهیوضترم تاکنو

 « ا تيك » قلعتم هنلیه .ردشلبا جنم قوصتو
 ددعتم ید یاد هنوف راشو یرنا رب هلناوتتع

 تافو هدنلئاوا یرجه نرق یجتوا .ردراو ینافیلأت

 هدنراعشا «بولوا ید یسهرعش تعیبط .ردشعا

 :ردندنراعشا "هلج تیب وش .یدردبا سلخ (یطنم)
 یضترح ضیفز ایرد نوچ تسک اپ نم" عبط
 نم یایرد زا دیوج راب رهوک ربا

 - هدام « نیسح یلچ » ا | یوفک نیسح

 ]۰ هلروس تعحارم هنس

 هدنسهطح قاتلم كناتسدنه

 ES ۱ و نا
 - بطق یردب هد ۸۷4 یسیجترب :ردیعما كرادیکح
 - ردنکسا یرادمکح یلهد «بولوا فلخ هاکنل یدلا
 .ردشعا تافو هد ٩۰ و ؛شلیا قافنا هللا یدول

 ؛بولوا یربخا رادمکح كنس هلالس اکل یسیعکیا
 ندکدروس تموکح تدم رو ؛شعا سولح هد ۰

 هنطبض تكنسهروع نیطالس یبهد ناتلم هرکص
 :ردشمک

 ا وعش ی رخأتمناربا
 «بولوا ندنس

 : ردکنوا تس وش .یدشعا تاحر هناتسدنه

 یاردد زام نبسح

 مد تسرابغز رپ و مغرد را مداش

 مد تسراد هتییآ ارت نیکشم طح



 ق نا نک

 | (س هحاوخ ۰ ۰

 ب ] کلم نسخ
 هناتسدنه «هدلاح یفیدلوا لورم لصا نع «بولوا
 راهمونم شعب هلا ناود رو ؛شعا تلحر

 .ردشخارب

 نوا (-- هجاوخ)
 -أ رعش یر جم نرفیج رب

 بوسنم هبازریم میهارا ناطس «بولوا ندنس
 یلناونع « ردنکس “دس » هلا دیاصق ضعبو ؛شفلو

 .ردشعارب هموظنم رپ
RE E HE 

 تربش بسک هدام بول ی جات

 .ردشعا تافو هدنخ را ٩۰ و ؛شلپا

 «ارقیاب»] ( ناطلس) |
 . هل روس تعحاه هنسهدام ۱

 ا هم ن
 هبولوا نن ر راد ج ي ال ماظن نروتس ثش
 ؛شلوا فلخ هلوا هاش ماظن ناهرب یردب هد ۱

 لاذ کیا رکید ندنکولم ناتسدنه هد ٩۷۲ و

 کلام «هلبرح نالعا هنسهجار (رک اناجب) یافتالاب
 هدهروکذم هک هدنب د وع ندناحوتف و كدهدیا طبص

 ارریم نیسح

 .ردشعا تاقو

 1 تک ۱ اب اش ۳ نا » ناخ 3 7 ۱ = ۱

 . هلروب تعح
 و ندنسا رعشناتسدنه 3

EEرو روا  
 .ردشعا تافو هد ٩۸٩ و ؛شماشاب هدننامز كهاش

 اکو شه 21 قو :

 اد ا ۱ ا
 لصا نع .یديا ظعاو هدناره هدننامز ارقا ناک

 یبهرقب هروس .روبدبا صلخت ( ینشاک) .ردیلراوزبس
 «یکینیدلوا شعا ریسقن هایناونع « ریسفتلارهاوح »

 فیرش ریش رب رصتم هیاونع « هیدل بهاوم»
 یس «یونثم » كمور یالنم ترضح شم زاب

 كيابدب روبشمو شا راصتخا هلیناونع « بابلبل »
 هدهناغیلب زرط رب هلیناونع « یلیپسراونا » یتایاکح
 تس لها هقتش» ندرلنو هرس یر هر ك

 .ةضور» روصم ییالبرک هعیجن عیاقوو ینلاوحا كنیوبن

۱۹۹۰ 
 قالخا » «« سلحهد » نالوا یرمصتخم كنو و « ادیفلا

 »¢ هبفشاک» «ایص» 6 اشنالانارخح » (6 ییسح

 -اوطلا فئاطل » « راونالاملطم » 6 یعساق رارسا»

 ٩۱۰ .ردراو ینافیلأت راسو یرارثا لئاونع « ف
 ۱۲۲ یم « هیئدل بهاوم» .ردشءا تافو هدنخرات

 حرف لیعاعسا ندنوابه ناوبد ناکحاوخ هدتخرات

 هکر هلیناونع « بکاوم ریسفن» ندنفرط یدنفا

 .ردشفلوا ید رشنو عبط هدعب «قرهنلوا هجرت

 ریهاشم (نسح نب ملاع نب نیسح) | .
 اا ندناربا یارعش )ا

 ۱ ا ارح «هددسیا ندنتکلع روغ

 نیدلاردص حش «بولوا عماج ېب هبنطابو هبرهاظ مولع
 TE OHS قلهرآ رب .یدیآ ندننادیرم كنىدرو رېس

 ۷۱۷و .تدوع هنا ره هدعب كرهدیک هنسهطخ ناتلم

 هللادبع تاداسلادیس یدقم .ردشعا تافو هداروا هد

 . .هدنراوج یهر كن (امضر)بلاط یبا نب رفعج نب
 قلعتم هفوصتو قالخاو تایداو یلاود بتم .رد

 لا .ردراو یسهلوبقم رانآ جاق رب روثنمو موظنم
 «« حاورالا ههزن » ۰ « نیرفاسلاداز» یراروبشم

 «« سلاح !برط »۰6 حاورالا حور » ««زومرلازنک»

 ضعب تم او « مةهتسلا طارمص » 6 هماییس )

 هلکغد (تاداس ا ) .ردراو ید یسهییع دیاصق

 : ردق را
Nدلش 2  

 e ۱ یدنفا ینیسح

 [ هلیرویپ تعجارع هنسهدام

 راک شیت
 معاش رب ندنناداس ناشاک

 - اهم ردیحریم ؛بولوا
 :ردندب راعشا لج یعایر وش .ردسهداز هرمشمش كنس

 درادن نم نوچ یعلاط یب تالف

 درادن نغور نم تحب غارچ

 دش التبع وکره رجه دردب

 درادن ندر یجالع

 ۱ یناک ر یار

 [ . بروی تعحام دام

 ا ۰+
eRبولوا ندنسا رعش یروهال » 

 :ردکنوا تم وش .ردشماشاب هدننامز كریکنایح

 دش مک رکش زا تذلو یدش نکس رد و

 دش ېک رهک زا یباریسو یدوشک بلوت

 زا رتهڊ

 نیسح ناطلس ازربم

 «ارقناب »] .ردارشاب



۱ (E 

 سدقم دېشم یدادحا ۳

 هناتسدنه هدننامز راس حرف یردب «بولوا ندنساداش

 هد رات NINE «قرهلو اعو وشن هدازوا هجر

 "هاج تس وش .ردشعا تافو هد (دابآ نابسهاف)

 : ردیدب راعشا

 انشآ هناکی تب ناب مد دشان

 انشآ هاب و هبعکب دشن زکره

 یرجه نرق یمدب (نیدلاقت) | هراشح
 “بولوا ندنسابطا ریهاشم ۰

 .رنشلو تربش هلقایرت ییدلیا بیرت
 ۰ ۰ ع ۰ ۳

 «بولوا ید بت یا رعش رهاشم نم

 . ردیلغ وا كن دنفا سامعندرو دص

 قبرط .یدیآ یروظنمو یرصاعم كناشاب بغار

 فئاطل «نکیا هدکعا سرادم رودو لوخد هسیردن

 - هنلوا مابنا هلقلزاردنابز «ندنفیدلوا یلیم هنایوجهو
 هلا یدتفا سرون یک هدنخ رات ۱۲۲۷ ۵ “قر

 هسودر یساغنم هدعب و “شالا قن هبهسورپ ربارب

 «هلکعا تافو هداروا هد ۱۱۸۲ «قرهللوا لیوح
 . رد وددم هدنس هربطح یسهرت كيسر دام روبشم

 روتنم هلسناونع «ارعشلادئس » و یناود بتم

 : رددب راعشا هاج تس وش .ردراو یر

 خوش یا یتیردق كنآ لیب همربآ ندکشیوق

 نسدیک هلا نافرع ةخسن رپ یک تمشح

 ا ا لک و

 یدادعحا بول وا ندنسا رعش

 «شغعوط هدیلهد یدک هدلاح قیدلوا یلناشخ دن

 یواح ۱ ی E .ردشعا تافو هد ۱۱۲۱ و

 : ردگنوا تس وش .ردراو یاود

 دنامراک زا لدو تسد اپت هل شیاشاغرد

 دنام راود را شق نرچمه هنیآ رد سکع

 رانا ها و
 :ردندنراعشا *دلج هعطق وش .ردنل

 وٿ هناخم رکا نک مک هلک

 تفرن حابص ایو ماش ییمشح
 یمک چه کن نیا تسنشور

 تفر حارتسع اضاقش ىپ

 هدنسونح قرش هرتمولیک ۰
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 كنهطخ نالوا یمانمه «بولوا هبصق رب مکس

 لسا عنصم كىو یسلامها ۱و . ردن رک

 (نامداش راصح) :ردراو نیا و قاعتم هربمد راتو

 «بولوا عقاو هدنلا_* كن وخج هطح و نلتید یخد

 رب جاق رب راسو بآ خرس رولیکود هروکذم رن

 .رودبا لیکشت رایداو لزوک مناط رب لئام هونح

 نوعحو روتسم هلراق یرلتبح یراقو هل رایداو و

 یرلیطسو مسق «هدهسیا قلقاطب یرارببیرق هنلحاس

 سفن هدرلاروا .بولوا لزوک تیاغو یلاوه لدتعم
 ضیق «یوح یراسص هششود «دایآربش هلا راصح

 هدنلحا وس نوه .ردراو هبصق جاق رب یک دابآ

 .رویلیروک یرها رخ راربش یکسا ضعب یک (ذمرت)
 ناتسکبزوا هحاراخ «هلغلوا كزوا یسلاها رثکا

 راسو لاب قوماپ «تابوبح .ردفورعم یخد هلیسا
 .ردراو یدعم نوملآ هدنرارپ هلال وصحم

 كنيلهد «هدننکلع باعپ كناتسدنه ۶
۰ 

 زوربفو هدنلامش برغ هرتمولبک۱ ۹ ] 7
 یسلاها ۱ بول وا هبصق ر هدنرزوا یودح

 (زوریفراصح) هلغملوا انب ندنفرط هاش زوربف .ردراو
 ا لاا راصح یقیدنلو یکم بس .ریلنبد ید

 یسلاهاو هرتم ولیک عبرم ۱۲۲۸ یس هيیطس م

AS ۶ ۳ 

 ییا مور «یرا صح یلوطات آ 7

 راهو « راصح هرق «یراصح

 [ ۰ هبرویب تعحارم هتابکم
 ار هننهداه e 7 ا گیا ا

 [.هلرو تعج |
 اس كاج هدنتالو نوزب رط
 كجوک هدنساضق هرفاب كنغ

 رابتعا هبحا رب رار هللا ماچالآ بولوا هبصق رب

 .رونلوا

 یاب راکی .e خب ۱ قح راصح
 «بولوا عقوم رب هدنیرق) ۰

 ربش (اور) ادا فلفل و هقشع رایآ ضعب هدنجا

 كن اورت لصا «هدهسدا شوا نظ یعقوم تكنب ریپش

 (مووون مویلبا) كنوب «بولوا هدیونج اهد یعقوم
 رب شفتوا سیسات هدعب هلیمان « نویلیا یکی » ینعی
 .ردشلشالک ۲ ینیدلوا یسهارخ كنهبصق

 ۱ نر

۰ 
 ۱ قجراصح

 هنسهدام « یرصح قاعساوا»]

  DEبرو تعحارم [



 ن ص ج

 هن «بولوا نده (نطق نر نصح

 . رد رز ردارب , كنطق ن هنر راح ندهباعع 7

Jرط كنقإالو ر ۱ دارک الا نصح ایا ۸  
 صد رب عبا هرعاعس ماش

 .ردعقاو ه دنتپح قرمش لاعش كس ابا رط ؛بولو

 ۱ یادش را (دونتسا ر) نالوا یاری فسا ۹

 امدقم .ردرادلوصحمو تنم ىليخ «هلکعا قس

 «هلیتبج یغلب مس كنعقوم «نکیا (نصح ا ةعلق) یکم
 رک یسهبرق ( زانعلاجرب ) یقرهشلوا لیدبت هدعب

 تبیلص لها ؛بولوا هعلق رب کسا كب .ردشلوا ذاخا

 رادرک شعب هنجا نوهسهظفاحم هدنساننا یلاعوقو

 .ردشغوا هیت هلیسا وب هاتتسانم وو «شلدا هماقا

 كييلص لها .هلکعا هبلخو كرت ییهعلق رادرک هدعب
 .یدشعشود هنلا

 اعتس نیدرام كنسال اد ] ۱ ۰

 و تم | افك نصح
 كنهلحد قرلوا هدنقرش هرتمولیک ۱۲۰ (كنربش
 یلیخ هلیتقو .بولوا هبصق رب هدنسوئح لحاس
 ییا كن هاحد هدرلتقووا قح .یدنا رومو لوس

 رب سج یلرک رب هدنرزوا كرېن «بولوا هدنرانک
 یربوکكسکو ندنو یوج توقای .یدیاراو یسیرپوک
 رب كچوک .هدلاح ییدعش .رودیا ناب ییکیدمروک

 بکم ندهرق ٦ عبا هنساضق تایدم «بولوا هبصق

 .ردیرکم كنهیحان رب

 تم یاس هو ]دیش نت
 هرتمولیک ۷۵ كنهیطالم «بولوا هبصق رب یرکم

 .ردعقاو هدنقرش هرتمولیک ۵۰ كنينسييو هدنیونح
 ناو نالوا یرمنا رادمح تەما ی و

 راعاو انب
 نالوا یسحرب كنهمسامع یافلح مدآ و «قرەنلوا

 ۱۳ بوق اب روصتم ندناحر *ل راچ

 تمواقم تقو یلیخ هدهیصق و هروصتم رفعح وا
 5 من ۴ 2

 سن الاش یساضصق روصنم نصح بس .یدیشعا

 ابونح هل راضق هتخاک اقرش ؛یتسیب ابرغ «هبطالم

 تارف یسضا را بول وا دود ے هلت الو بلح صد

 هروکذم رېن . ردنرابع ندراریاب عبا هنسیداو

 یقاط رو یلرب یقاط رب «بولوا درک یسلاها رثکا

۲ 

 و را ی

 ی نم

 هدنسهدار ۲۵۰۰۰ یسلاها رادقم .ردنیشن دیح

 ۱ ی روصفو نابسرخ ی ۱۲۵۵ کلا .بولوا
 .هلارخ تكنءدق ربش (طاسیع) هداصق نورد .رددسم |

 رکید هلب را

 1 ی دهم نصح

 .رددوحوم هقبتع ران آ قوچ رب
 ( ناقرمسم ) هدناتسزوخ

 هل رپ رو هدنرزوا ی ۳

 .یدیا هیصق ۳ هدنن رق یصنم

 و نا و 2 تن رم ناخ و هدنن ق هصیصم
 «بولوا هبصق رب هدنتېح قرش | 2 E ۱ سص وصح

 انب ندنفرط كللادبع نب ماشه ندهيوما كولم
 .رویدیا نایب یوج توقاي ینغیدلوا شلدیا مکحو

 E دتفا «| f ی
CEو تعحام هنس  

 رب هدنرزوا یری داخ هدمربزح | سم

 ۔اشم شعب «بولوا هبصق كجوک نوصح

 .ردشقلو یسأر طقسم كريه

ONEن, نیصح دایز وا :ردشملوب تاذ ) ۰ جی هجر ندا عا | نیس او ز هحو ر ندهباعع هاعسا  
 لغوا بولوا دودعم ندهرصب لها هک« یمیقلاسوا

 ن نیصح س .ردشعا

 ۷ ثراحلا ی نیصح س .بدنح ن نیصح بدنح

 لیفطو هدیبع یراردارب هک.یانمدبع نإ بلطلا

 ریارب هللا
 ترضح تیعم هدعب یسیدنکو ؛شلوا دیش

 حج .ردشع | برح یشراق ه هواعم هدب وص

 تیاور ندنسیدنک دایز

 هدهعقو و هدبسع «بونل و هدنس هعق و رد

 :یارعش هک.یراصنالا ماجلان نیصح ةنیعموا
 3 لا ن هاتطراوا ت .ردندررع
 ریش ه (ماص) هللالوسر بناج یتقارحا كنهصلخ اوذ

 .یدیشارردنوک ندنفرط یلجلا هللادبع نب ریرح نوچ
 ن, نارع ندداصص هک؛یعادرشادیبع نر نیصح س
 فلتخح یالسا كنسيدنک تولوا یردب كنيصحا

 نیصح مزاحوا س .ردلوقنم تایاور شعب هدنفحو

  ,یمشآ نوع نب نیصح س .ىلجلا نوع نب
 اورج ن نیصح بس .یراصت الا صع ن نیصح

 هدنراهینس تیعم كرهلک هیون ترضح دزن هدهکم

 ۳ سصح - .ردنشعا ترجح ههنیدم

 نوب كرهلک هیربغب ترضح دزن هک.یمیعل
 هنسیدنکندیهانیتلاسر بناجو «شعا قدصت یٹکلمام

 یلعلا ن نصح س .یدبا شهلوا كارب یضارا ضعب



 ور ض ح

 اسر بناج هک.یدسالالفن نم نیصح س,هعیر ی

 لئاب تفرش یذحا تداعتس همان رب ندیهاتبل

 | یردارو «شعا" تیاور شد هارا یک

 هر دشا وا دېش ه دنس هعق و هبسدا ربارب هلا نصح

 هصغلاوذ س .ردشعا لقن ثیداحا ضعب بواشاب

 «بواشاب هنس ۱۰۰ هدو هک «یئرال اد ی نیصح

 . ردشعا هشرش ثیداحا تیاور

 یسبعلا رجب
 هرتمولیک ۸٩ كاصوم هدهر رح کت

 لحاس كتر راترتو و

 مدق ربش رب مسح هلاق ندشامز رایروث آ هدننیع

 نالوا مق هدشنامز یوج توقا .ردیسهارخ
 فیرعت ًالصفم یراثآ راسو راود شعب 4 ران وتس

 تایرح هایقبال زونه هدرلهبارخوب .رویدیا فیصوتو
 .ردشماشوا 7 تایرفحو

 ر .هطخر كوب كس رعلا ۳
 هدنسهرا ناع هللا نی هدنسونح لحاس كنهروکذم
 دودعم ندانهدو نلنید (یناقحا) الاش .رولوا دنع

 هلرفروک ندع ًابونج «هلیا لوچ رب عساو نالوا
 دودح .رددودحم هلا هيا هطخ ا  هلاع رڪو

 نویفارفح «بویلوا نیعم هلیماټ «هجناک هنسهبقرش
 هنسهطخ ناع یتساسم كتومرضح یضعب كمالسا

 - رج هدریدقتوب هک« رلرویدیا عیسوقو دید ردق
 یسادعام ندنسهشوک ییا كنسونح لحاس برعلا

 هبسیا نویفازفسب نسب ؛رولوا شا 6
 مسق رکا كنهروکذم لحاوس یا تومرضح
 هجرآ ی (هربم) و (رصث) بودیا رصح هنسب,ع
 یو هدربدقت یمرب .ردرلشعا رابتعا هطخ ررپ
 هدنسهرا هرتمولیک ۱۵۰۰ لا ۱۲۰۰ هبرغ ندقرش

 .ردراط كب هسیا کا نالوا هونج ندلاعش ؛بولوا

 نر نیصح س

 | یرعوط هقرش قرهالشاب ندنع یسهطخ تومرضح

 ل رلغاط و هک.ردنرابع ندرلغاط هرص رب نالوا دتع

 «بولوا هدیرلهدار هرتم ۰ یرلهورذ مفتح كا

 | ٌهعش رب هرزوا قلوا كلنوک ۱ ۵ تیابنو ۱۲ یضرع

 ندیرغ رکلاب «بولوا وروقو قلشاط هدهسیا زود

۱۹۳ 

 تباع |

 نا و

 تباپ رەد زارب 1 یناکش سوق رو نالوا مک هقرش

 نالوا م کو هلا ( ناود یداو ) نیا رعنا

 هلحاس قره را ندناود ؟یداوو رلیداو كچوک ضعب
 روم هلاناسو هلا هبراج هایم رلهبعش شعب نیا

 راهه رقو رلهبصق قوچ كب هدرلیداو و «بولوا ۱

 هلغلوا قیص كب تابصقو ارق و .رددوحوم
 یسلاها .ردکویب ردق كحد رپش انداع یراضعب

 - وقو عج یرلوص د داو «هلغملوا ناقشدااچ

 رادس ےسج .هرزوا عا لامعتسا هدتنامز قلقار

 اوراو یقس لزوک كب یبرلیضارا «قرهب راضوحو

 ابرثکآ هدهنس هاسهدعاسم یجد كناوهو E :راردنا

 نالوا رک ل لوصع OE جوا

 یخد (عر) نالوا یربش هدهحرد یعکیا ها (مابش)

 طب م «ردش ءالکم ید هدلحاس .ردهدنلخاد یداوو

 مسق .ردراو یسهلکساو هبصق جاق رب یک هصسو
 بسکیضارا هدنتبح نالوا بیرق هناعیغی هدنسقرش

 هلحاس لوچ «بوبل زا یرللح عفترم فلک طاطصا

 نارع راثآ هدتبجوا هيلع ءانیو ؛رویدیا برفت
 «بولوا هاشم هتنالوصح نم یتالوصح .ردزآ اهد

 ۳۱ ۰ اسودوب «تاف ها وق هر
 كرلهزبسو هویم .ردنرابع ندبرآو یادغب رادقم
 الاغا لحاعتس دن ولوا لات يا
 هرصبو هناتسدنه «بولوا لوغشم هلک لر صک یسیعب

 "هرادا رب تومرضح .رارلشیا هرجا رح هلرفروک
 نام هدهبصقو ریش ره ؛بویلوا هدنتع هط وضم

 نوتب كنخجش مابش .ردبا مکح ریما ایو جش رب لقتسم
Eهده سیا راو قنکاح یاعدا دنرزوا » 

 ا زا ت هدنحراخ تای ی م
 بهذلا یدیز هرزوا تیرثکاو مالسا با

 ضعب کلی .راردملکتم هلا برع ناسل «بولوا
 ناسل رب رونلوا ریبعت (یلیقع) مویلا یسییاها لابج
 ندنناتسل داع موق كناسل و هک.راردمکتم هلصوصخم
 هلداع موق تومرضح هدعدق .ردنونظم یغیدلوا هلاق

 هداروا یخد )ع( دوه ترضح «بولوا نوکسم

 مکح هلیسهدایز هدهطخ و تلابح .ردشعا روهظ

 ندهبمالسا طورمش هدنجا یلاها تح «بولوا امرف
 ارق یمظعا مسق كنسیلاها .رونلو دارفا ربخب یخد

 جد لئابق ضعب نیشن هی .بولوا نکاس هدنابصقو

 بیج موقو زاوننامس یلاها هرزوا تیموع .ردراو
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 هددسروینلوا نیمګ ردق نویلم چ رب یسیلاها
 هدلاح ره .ردلوبج نرفت ةحرد هتحص كنیم و

 هدابز ندنغيدنلوا نظ هدنرلیداو نالوا کس لباق

 بسک راه رق هلرلهبصق هدنرارب رثکا «بونلوب یلاها
 . ردقمص ردق تكحهدیا قاصخلا

 عقاو هلن راک ك كىرعلا ةر رح توم ضح

 ندیکسا «ندنغیدلوا نشل ربا هل رلل وج زسناباب «بولوا

 .ردشنل و رصتختو یعطس كب تامولعم یهدنفح یر

 ثصم زا ندرب وب هدنرارا خد ینویفارغج برع تح
 .رار ودیا

 «بولیزاب تداعنس همان ید هنسللاها تومرضح

 ترضح دزن هلتئه رب ندیلاها سيق نر ثعشا

 هدنندوعو ؛شلوا لخاد همالسا «كرهلک هیربم#
 تانناکرخف ترشح .یدرلشلنا مالسا رشت هزم

 ریاض ید سبق ن ثعشا تا هلنمدنفا (رماص)
 مدان ه دعب هدهسا شتا دادنرا 7 ار هلا هدر لها

 1 ER AE رکیابا ترضح «بولوا

 راسو سادنا و هبشرفاو ماشو قارع هدعب .یدیشعا
 5 هدشابم بص ناعحش نانلوب هدنعق هل راطقا

 یسناها بررعلا ةوارح ندا نطونو ترک هراطقا

 لایجا «بونلوب یخد رایلتومرضح قوچ کپ هدننیب
 .ردرلشع | هظفاح ییقل ی رضح یرلباسناو

 دو ندهباصع E و
 ا ی ر ار هلته ر «بول

 «كر هل ردنوک هیربغب ت ترضح دز ندنقفرط

 کیا ر رب وش «بولوا یخد یسه رعش تعیبط .یدرلشلک

 - اعشا ییدتبا نادا هدي وہ ترصح روضح تب

 : ردندنر
 مهلوقع بست ناغضالا یوذ ی

 ا مق رپ دقذ ىنسالا كتيحت

 امرکت فعاف هرکناب اوسح ناو

 لستالف ثیدحما كنع اوسنح ناو

 هعام» هنم كيدؤي یذلا ناف

 لق مم كارو ا ولاق یذلاناو

 ۰ ۳۹ او ۰ 5
 ناولم تنغاعسو تیالو رشید ا ور قح

 كجوکرب ی رک هبحات هدنساصق

 . ردنرابع نده رف °N یسهیحان .ردهبصق

 هدم سە رص راطقا فاش هادا س تقو

 مچ » یعیدلوا یعسا كغاط رب هددج ست

 درد راوک دم هد ( نادلبلا ت

 یفیدلواهبصق ر هدنن رق دی ز ه هدنع 1 روضح

 .رودنا ناب یوج توتقاب

۱۹۹ 

 ۲ ییود با ۳ ا یرود لات ناخ ناطلسس ۰
 «بولوا ندن سهام یارعش

 . شماشاب هدنعانق ٌهشوک هلا لکوتو رقف _.ردیلیلوبیلک

 نقد هراخ ینشلک

 كال شدکد هرایعا یی رای هغو قیراو

 نکیا ه رابرکش رعش و

 ناهجوب مک زب

 یروضح همش ود

 دا هرارسا ا نرفع مواقد زی

 ندنسا رعش ناربا (هللازب ع رم .
 ۵ رعش ناربا زن )| یروضح

 بول وا ندنناداس یربش () و

 ن هدننامز ی وفص بساط هاش

 نداوفن باحعا .ردشغلو رواح هدفرشا فج تقو

 "هلج تب وش .ردراو اب بتم .یدبا تاذ رب
 : ردندب زاعشا

 ارهنا وات ندم تقو رد یدمآ نیلاب

 ارناهج لئام يخاس ندرع تحر نیزا

 و هدن رق هرونم هنندم ۷۳۹

 «نکیا (هوفع) یعیدق ےس نی

 هلا و ندنف رط نمدنفا ا ( یاس ) تائاکر شف ا ر
 .ردشلرویب هیس

 (یشرقلا ثراح نب باطخ دوخای )۱ الو
 بطاح یردارب «بولوا ن د دایک ۰

 كرهدیا ترجه هشبح ربارب هلا (هبیکق) یسهجوزو
 ی رذ .ردشعا تافو هدل و هدنندوع اب و تع نع یاننا

 .یدمشلاق

 - | نیطح

 هتیرفظمرب وب یشراق هبیلص لها هد رق و كني وبا

 هدنس هبرق (هرابخ) عقاو هدنبرق و «هلیسلوا قفوم
 .ردروبشم های و یربق ۵ (ع) بیعش ترضح
 داهز ؛یلحا هلج نازاو كناوذ ضعب ندلاج ر ربهاشم

 طقسم كن ( ینیطا دج نب جايه دعوا ) ندنیلدح و

 ۱ .ردشقو یمأر
Eسعوندنسارعش برع تداعس تقو ۱  

 ندنفرطیرلضعب «بولوا ندنسهلیبق ) »

 شوا لاخدا هنیدادع هاڪ

 رخق .یدیشمامهلوا لان هنفرش (ملص) ی تیر هارو

 | هدعب «بولک هناعا هدنراتایح كنمدنفا (ماص) تاک

 رع ترضح .یدشغا عوحر همالسا رارکتیو دادترا

 ی(رد نناقربز) هدنراتفالخ نامز ك (هنضر) قوراف
 نم » «هن رزوا یاکش نالوا عقاو كنوب هلکعا وجه

EA 

 نیدلاالص بولوا 4 رفرب

 هنالاعحا یاوقا .هدهسیا



 3 ص ف ح 3
 هنشرش ثیدح « هناسل ا وعطقاف ا ثدحا 1

 رارف داغ وا مکح هتعطق تتناتشل عا دانتسا

 یفیدلوا رغم ندهبقو راف تلادع هرکص تا شعا

 با اتا هنب رلیدنک كیًعفالخ بانح هنب «قرهالک آ

A 

 طح

 (قارولایبع نب دعس یلاعلاوا) ۰
 ندنسایدا یرحه نرق یعتلآ ۱ یریظح

 لناونع « رهدلاهعنی» روبشم كشبلاعث «بولوا

 ندا م ناد ےطح دوخاب )

 فی رش ثددحرب ندنسبدنک بولوا

 « رصقلاذیمد » نالیزاب ندنفرط یزرخاب هنانک

 لیذ رب لزوک هلیناونع « رهدلاهبز» هنلیذ ىلناونع

 ۵۸ .ردراو یخد یاتک رب قلعتم هرغل . ردشم زا

 .ردشعا تاقو هدنخ رات

 | سض
 (بئاسلا صفح ) E Kî . ردمق فاتح ی .ردشعا

 هدمالسا ؛بولوا ندهاصص ید (هربغلا ن صفح) و

 وبشا ندا قیلطت هلقلط جوا ندرب یتسب راق لوا لا

 . ردهریغلایا صغح

eرثکا مویلا ؛بولوا ما  

 و مرک نارق هدی عو مور تالاع

 هدنخم رات ۱۸۰ .روئلوا توالت ًاقفوت هنت ارق كياذ

 . ردشعا تاقو

 ندهاصع (یرارفلاةابح یا ن )
 تیاور فیرش ثیدح رب «بولوا

 -وماآتلود
 1" 0 یر ةا دلولان صعفح

 ۱۰۸ هدننامز كالادبع ن ماشه «بولوا ندنس

 هرکص هتفه ییاو ؛شاوا یسلاو رصم هدنخرات

 ؛شاوا رصمیلاو اتا هدنخ را ۱۲ 4 «قرهنلوا لزع
 -رات ۱۲۷ هرکص ندکدتیا تموکح هنس ۳ هعفدوو

 نب ناسح هنیرب و «لزع ندنفرط راج ناوم هدنخم
 لاها هرکص نوک ۱۲ .هدهسیا ششلوا بص: هبهاتع

 ییهجر بحاصو ؛درط یلاسح «بودنا جورخ سصم
 - هثلات ةعفد وبشا .یدراشا هداعا هتیالو ماقم اربح

 «ندنراقدلوا ش فیج ندسمع اطا كناورم یسلامها

 مازعاو نیبعت ندماش هدنم رخ ۸

 ط نالجخلالبس ن

 هرئوح نالوا
 .ردشكوا لتقو ذخا ندنفر

e. 

 :ردندهلجوا تس ییا ر وش | رصم هرکص ندکدشیا تهوکح یآ ١ ید هل

 ص فا ح ۱۹۹۵
E:هرم دنفا(معاص) نیلس رلادیس ترمّوح ۱  

 «بولوا ندشاربطم تاجوز

 ترب .ردیسهب رک ك( هضر ) قوراف رع ترضح
 ندهاصع نالوا شغلو رضاح هدنسازع ردب وز
 ربارب هليجوز .یدیا (یمسا ةفاذح نب سینخ)
 ندننافو كسينخ .یدیشعا ترجح ههرونم هنیدم

NE TY 
 عیمهلآ باوح رب «هدهسیا شا فیلکت ه(هضر)

u RIEو و ؛شلیا فیلکت ه  

 هللالوسر تنب هبقر ترضح یسهحوز
 هدهرصوا «ندنغیدلوا نا لاحرا کا( ملص )

 ا را یرلمروب نایب کیدا وزرآ كفوا

 ترضح «لرهدیك هیربغیپ دز قوراف ترضح

 ناشیذی ترضح «هدنکیدتیا تیاکش ندنباوج كناشع
 ندهصفح ناثعو «قحهلآ یسا ندناغع ییهصفح»

 یعجوا كنربه ؛قرهرویب «ردکحهدیا جوزت یتسهیا
 «لاخدا هتسهرص هرهطم تاجوز ییهصقح یبهنس

 -رلشمروی جموزت یولک ما ترضح هناث* ترضحو
 یالوط ندارحام یکم هدر هروس هدعب .رد

 ردک هلیسهدایز رع ترضح «قرهروسی قیلطت

 ندیکی هلینراشا كنيما لیربح «هنیرزوا یسلیا فسأتو
 هدنرللاص را قوراف ترضح .یدیشلروب حاکن دقع
 ترضح یر ردارب ید رلنواو هب صفح ترضح

 نواخر هگاقو هئاص .ردرلشمروب تبصو هبللادبع

 هدنخرات 4 ه هدتیارو ریو ۱ كنهومن ترجمه .یدیا

 ۳ دج روم ندرت رد عا لازا

 رع ن هللادبع یردارب یلقا هعلشاپ «بونلوا تیاور

 ۰ رد(امضر)
 HR ۱ هینوکر اما ال اتش صفح لا كيیلدا

 (سلدنالا ةعاش) ءان قح «بولوا ندنرلەرع

 ن نمۇملادبع ) ندنیدحوم .ردهفورعم یخد هاکغد

 رفعحوا ریزوو ؛شماشاب هدهطانص هداه ( لع

 هطانرغ .ردشعا هرعاشم هیرصع یایدا راسو هللا

 الاتو نسح «بولوا بوسنم 4 هلاع رب ندنرابک

 .یدیشعا زایتما تسک ید .ردلزوک كب یراعشا

 یلق ناف روزت ما ے
 لیک ادا یهشتام یا

 لالز بذع دروم یرغثف

 لیلظ لظ یباّود عرفو

 دلر و زا



 ظ ف ح

 سلدنا ید و

 ندنرل هرعاش

 -اشای هدهراجایداو هدیرجه نرق یدرد «بولوا
 تب کیا وش نالوا یواح یاکش ندنراهلوک .ردشم
 :ردکنوا

۵ E سرو 

 يلع یدیبع نم یا برای
 بیجت نم مهیفام اضغاارج
 بعتم هللا لوهج اما
 پی ال هدرک نم نطذ وا

 دجخ روبشم ربعم

 .هربشم كن ریس نب

 .ردهروبشم هلا یوشو دهز «بولوا یس

 یتوناق a E اق ]

 هل یلاجو نسح .ردیسهدلاو كناخ نایلس ناطاس

 هدنس هص وصح هبرت هراس راظلتست .یدبآ هروپشم

 ن ریس تن هصوح

 اطلس هصوح

 .ردشفلوا نفد

BI5كنا 5 ۱ وب اتش ۰  

I OTR Eیریزو كناهبيهاش بولوا  
 ندنفرط هاشداب رکا .ردیلغوا كناخ هللا دعس نالوا

 هدنخرات ۱۱۱۲ نکلا یلاو هدننلابا (ناتسوپس) لدنس

 7 بول وا تاذ رب مامو مرکم .ردشعا تاقو

 وا قمافس ی رللا كرهرب و تفایض هب ی تق

 3 یعابر وش .ردروبشم ییدکود وص تاذلاب ید

 : ردندب راعشا
 یک و فا هه ابا مس هک ن آیا

 یکم هدیکچ هزات لک كرب رب
 یک تحالم ناتسیز ریش زج

 یم هناماو یابوخ ریغیپ

 ندنسا رعش ی رجه نرف یعن وا 0

 یرب .بولوا یصلخ كشک ییا یك

 .ردشعا تافو نکیا س ردم هده رف هرفو « ردبل ه ردا

 :ردکن وا تا وش

 رهاظ هدکاقی شلوا ندنهریپ هکود رب
 رزکب هشزبدلد كاط وشرق هحابص هم یا

 تس وش «بولوا یللوبناتسا یسیصنکیا بس
 :ردکنوا

 ردرت ۳۸ رد U ید ابل مع كلام

 ردرپ یقلآ غایآ رب افص مزب ندسشاب

 یر ندنسارعش یرعه نرق یعنکیا نوا بس

 یهدنتالو هرقنآ .بولوا صلخت» هلصاخ و یخد

۱۹۹۹ 
 ناخ میلس ناطلس رود لئاوا .یدیا ندنسهبصق شابآ

 :ردکنوا تا کیا

 ردکشرس دقن بهش هک و مکیدلیا فرص

 راو مردیک قوب مرولکر ب مب هدملاع
 دغاک به یرامشا

 وش .ردشع | تافو هدگلات

 مدزای هیهزایلپ

 راو مرا

 ۔ ارم هنسهدام « رهز درگ | و

 .هلروپپ تعج ) .

 قوچ اوه داب مب هنا راپ

 -ابقصا «بولوا ندنسارعش نارا ه

 هناتسدنه هدننامز كركملاع .ردیلن 0

 :ردکنوا تا وش .یدیشعا تحایس

 دوشدم رود سکور نت یانفزا یک
 دوشیم رول یمه نتخادکر ا مع

 قح لع E. ۱ ۱ 2 )§ اعا »و « وح ها ,ا»
 [ ۰هلیرویب تعجام هن رلهدام

 (یولهد قلادبع جش ) ققح E ARES الی مش ۸
 «بولوا ندنسالعو | رعش رها شم

 « رایخالارابخا » « هداعسلارفس » .( هوکشم حورش »

 ۹۸ .ردراو یلاوود بت صو قیلات ۱۳ او

 ۷ ۵ ۲ هدشنامز تكناهعهاش ؛بوغوط هدنخ رات

 "لج تم وش .ردشعا تافو هدنشاب 4 هدنخت رات

 :رددنراعشا

 دوریم اشاغ رهب وکم شک مدر كرت نآ

 EE E لضفادج : ندم نیدلالاک
 - وا ۱۳ د ی رج اعم ,ناتسدنه ي

 :ردکنوا تا وش .ردیلدابآ هلا «بول

 تسشدبرد یرفس شوخ مدعیان مدع زا

 تسشدب رد یرطخ قسه لارتم رد كيل

 . «بولوا ندع یابطا ریهاشم
 ندنویمطاف .یدنآبه )اید ور

 هل قلحا رح هاش هدرمصم هدننامز تيالاماب کاح

 ندنناوادم كنابطا راسو *لرشقم نا بولوا لوغشم

 رادکح «هلکمتا ینا ییهتسخ رب یرلقدلاق .رحاع

 كىو هریک هس رص یسهصاخ یابطا كہلاراشم

 .یدا شاوا لثات هناسحاو ماعنا قوج

eزرت «بواوا ندنسا رعش نارا 1  - 

 :ردکنوا تا وش 0

 تشذک نوکیم بل نآ ثیدح ساجرد شود

 د نوچ رخآ ا

e 

 ور دوخز ند

 بول وا ندهياغګ ا ی 9

 ؟شغوط هدنسهبصق ىلقدنص 2



 ر کیت تب "مس و

 ثرهدیا تلاخد ههیئولخ قیرط «هلتر جه هبهسوریو
 یراعشا .ردشعا تاقو هداروا هدنخرات ۱۲۱۱۰

 :ردندهلجوا تا وش .ردهاشیورد "

 رایا نایع نلع ناهن رایوسس هليا مس یریقح

 كسزلک هنافرع نوین ندنهجو غاب روص ربخ

 هم هم
۰ E:ا برط فن نب هاش ) ۱  

 العو ارعش نرخاتم ناتسدنه

 هدنلئاوا یرج» نرق یعچوا نوا بولوا ندنس

 - ةناوخ » 6 مجعلا ةف » .ردشعا تافو هدساردم

 ییلأت جوا هلراناونع « تشکلک تشه » «« لاثمالا

 .ردراو یناود بتم هدنناسلودرا هلیرات آ شعب راسو

 | و و هلن رای ترنم

 2 ۱ یراکح
 هطخ رب هدنلاصتا یدودح ناریاو هدناتسدرک (رد

 «نکیا هدقغلوا هرادا هدننروص اضق رب هلیتقو بولوا

 تیالورب ؛ینبم هنسهیعقوم تیمها «لوا هنس جاق رب
 ناو ملا ليو هغاعس اربخاو ؛ششوا ذاا

 «ناتہہ عقاو هدنتبح برف .ردشلدا قاحلا هنتالو

 قابلآ ناک هدنتهح لاعثو لاچ عقاو هدنتبح قرش
 هلهحو و . ردعبات هبیراکع هدلاح یبدعشی د ی

 با هیناریا دودح ًاقرش یغاصتس یراکح ندیا لکشت

 سبیلتب ندنتهج یرغ لاش «هل یغاصنس ناو الاش
 ندنتبج ییونج بر .هلیغامنس درعس كنتبالو ق
 لصوم ید ًابونج یلیغاحتس نیدرام كنتیالو رکب راید "
 .ردیسهبصق (كرمهلوج) یرکرم .رددودحم هایتیالو "

 تئارحو عرز لباق بولواقلشاطو قلغاط یسضارا

 و یربن العا باز ندنرلعبات هلحد .ردزآ یرلرپ
 یدودح ناریاو هدنسیفرش لاعث یایننم كغاتس "
 بونح هدعبو هیلرع بونح كرهدنا ناعبن هدنبرق "

 غاصو «قش هنا رب ندای رب ییاول هلایرح هقرش /
 كنهلجد . ردیا ذخا رلهردو رلیاچ قوچ رب ندلوصو "
 نو رآ یدودح- يونج بر تناول ید 8
 .رودیا كلا رایاچ ضعب نيا ندنس هطخ ناتو

 - رادقم ؛بولوا ترابع نددارکآ الماک نامه یسلاه[؟

 اف

۰ 

 ےسقنم هبدیحأت ٤١ و اضق ۸ ریز هحورب یعاهس

 :ردیواح ییهرق ۱۲۰۰ «بولو

 م  ج ۱۹۹۷

 ۱۹۹ ٤ یراکح
 ۱۹ ۸ قابلا

 ۱۸: 1 راوک
 ۱۹ ٤ نانیدمش

 ۸۳ ° ید و
 ۳ ۲ ديلا خرومیعم

 13 ۷ بابشل ا تیب
 E 0 هب داع

 ۱.۰ 5 "اعج
 2 سس

 (سعث دعع نب هيما نر صاعلا یا نا <
 ناورم رویشم بولوا ندهاصم ] ۳

 دهحع لا هحر) نافع ترضحو یردب نوعلم كنبعل
 ترضح هدعب بولک همالسا ینوک هکم جت رد

 هاشفا یتسهمهم رارسا ضعب كزمدنفا (ملص) هللا لوسر

 ندنرلهقرا هدنرلنکر حو یشم ینیلسرلا دیس ترضحو
 هدراتئابخ هن ربلی ےک اهدو ندنکیدلیا تآر ح هدیلقت
 ‹ڭرەدىا تح یتسیدنک مدنفا تاتناکر خف «ندنغیدنل و

 ی ترضح ید لوا اهد . یدرلشمروس ین دنتناط

 « اذه بلص یناع یماللیو » كرهرتسوک یمکح مرتح

 هلزمدنفا ( ماص) هللا لو ت قد راشهازو

 ؟شغوط هداروا نیعل ناور«بولاق هدقناط هدنرلتابح

 یسیدنکهدنراتفالخ ناموا ر )ر عو کا ت و
 ترضح .هدلاح یرلقدل وا یضار هم راک ندافنم

 هلیلغوا یمکح ءانب هنتبارق .هعنلک هتفالخ ماقم نافع
 مکحو ؛شمریتک ههنندم تكرهدنا قالطاو وفع رار

 ثیدح ناوم «بودیا تافو هدننامز كناغم ترضح

 دج تما « قرهلوا قدصام هیون ترضح فبرش

 .ردشلوا ببس هداسفو هقرفت ردقوا هدنن

 رب رکید ریز هجو رب هلعا وب ندهباحع ۱
 ؛ثراح نب مکح :ردراو اهد تاذ چاق ] ۲

 بونلو هدیوبن ترضح تیعم هدناوزغ رثکا هک
 هشرش ثیداحا ضعبو ؛شلوا نک اس هده رص هدعب

 نب مکح س . ینلکلا نرخ نب مکح س .ردشعا لقن

 .ردششو ضا | دنیا كوت هک کا يا

 یردب هک .یسوالا یراصنالا نانس نب عفار نی مکح بس

 نب صاعلا نی دیعس نب مکح س . یدیا ندهباحص ید
 كرهدا ترجمه ههنیدم ندهکم هک« سعش دبع ن هيما

 ند( عاص )هللا لوس ر بناجو ؛شاکهبیربمغیپ ترضحدزن
 هوم هدنیاور ربو ردب .یدیشلرویب هیعت هلا دبع

 نابغس نب مکح س .ردشلوا دیش هدنسارزع هماعایو
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 ثیداحا ضعب هک.ینقثلا (مکلا نب نایغس هدتیاوز ربو)
 .مکحلانب مکح تبش وبا س .ردشنا تیاور هفیرمش
 هک.یشرقلا بلطلا نب همرخ نب تلصلا نب مكح س
 ندنفرط هشذح نیدجو شف و رضاح هدنسازغ ربیخ

 رصم هدنگیدنیک هنناب كصاعلا نبو رع نانلو هدشیرع

 یف مکیدبا نییاوم دقنال » و «شلارب لیکو هدنکلبلاو

 تیاور یفیرش ثیدح « عءابفس زانح یلعو مکنالص
 ندهباحص هنب هک« ینقثلا صاعلا یبا نب مکح س .ردشمتا
 قوراف رع تٽرضح و «ردیردارب كصاعلا ییا نب نافع

 «هدقدلوا یسلاو ناع یردارب هدنتفالخ ك ( هضر )

 هدننبج قارع «بولیریو یالو نیرحب ید هنسیدنک
 نک اس هدهرصب هدعبو ؛شاوا قفوم هناحوتف قوجرب

 - دنک .ردشعا تباور هشرش ثیداحا ضعب :بولوا

 ثیداحا لقن ندنردارب ؛بوبمهلوا لئاب هتبحص كنس

 مکح هللادبع ویا س . ردیورم د یکید تیا هفیرش
 ینوروت .ردشقل و رضاح هدنسارغ دحا هک یراصنالا

 هشرش ثیداحا تیاور ندنسیدنک عیطم یح وا

 لو رع نب عفار هک« یراغغلاو رع نب مکحسس, ردشع ا

 كنمدنفا (مملص) تانناک رخف ترضح ؛بولوا یردارپ
 تله راعبو کیلو کام هد هی تی
 توانا ناسا رح او ندنفرط دانز هیات ناز

 نونل او شوک ردق هن هنیلسم لالا تب و ؛شفلوا بصن

 یوزل یسمردنوک هبهبواعم یتسهفاک هسرریک تاکوکسم
 هبهمانما نانلوا غیلبت هنسیدنک ندنفرط دایز هدنقح

 « نینمولاریما باتک لبق هلا بانک ت دحو ینا » ًاباوح
 هنرزوا كنو و :شمهعا لاثتما هما .بوریو یاوح

 هدوص هدنخ را ۵ ۰ كرهدبا اعد یمولوا ندقح بانح

 ییهجر بحاص كنارع ندهاع .ردشعا لارا

 ییالوط ندنلوبق یلیلاو نلیریو ندنفرط دایزو هواعم
 یتیدلوا زا تعاطا هدتتصعم تكرهدیا ربیدکت

 ید ینیدلوا شلنا راطخا یشرش ثیدح یهدنقح

 هدنسازغ ردب هک« یلاملا ربع نب مکح س . ردیوم
 لها «هلعلوا نوک اش هدصج هدعلو )و رضاح

 بدبح یا نب یسوم ندنسیدنک .قرهنلوا دع ندماش

 نب مکح س . ردشقا تیاور هفشرش ثیداحا ضعب

 یسهلوک كنهربغلا نب ماشه یردب كاهح وا هک« ناسیک

 «شعشود ریسا هنیلا كنهرسرپ ندنیلم رکسع .بولوا

 «بولک همالسا هدنکیدلربتک هیربمغبب ترضح دزنو
 ن مکح س .ردشلوا دیش هدنسهعقاو هوم رب هدعب

 كح ۱۹۹۸
 دوعسم ىلغوا هک« ق رزلا مکح دوعسم وا س ,هرم

 فیرش ثیدح رب ندنسیدنک هلیسهطساو مكحلا نب
 هفیرش ثیداحا شعب هک«انیم نب مکح س .ردلوقنم
 .ردشبا تیاور

 یارنش ریحاشم | زام ا ديت نب مکح
Al؛بولوا ند رع  

 هدننامز ا و هدنطساوا یرجه نرق یعکیا
 .ردشماشاب هد رمصل

 نروستموکح هدسلدنا ۱ اه ن مکح

 یسیعتچواكنهیوماولم ] ۲ ۱
 نجرلادبع) نالوا یسسؤم كنهروکذم تلود بولوا

 .ردینوروت ك (ناورم ن كل لادبع ماشه نب هواعم ن
 هني رزوا یآفو كماشه یردب «هدنسیرجه مرا ۰

 اوعد تاطلس ادتبا بودیا سولح هنخن هدهبط رق

 هبراح یشراق هبللادبعو نایلس یرلهمعع نانلو هدنس
 «بولوا لوتقم هدهبراحم نالوا عقاو نایلسو ؛شعا

 هبهنولاطق هدهرص و و ؛شلتا رارف هساف هللادبع

 ال راش ام للارق هسنارف نالوا شا لوخد

 «هلکلک بلاغ «بودیا هبراح ید یشراق هبیبول یلغوا
 ریس هدعب .یدبا شوا بیقلت هلیبقل (رغظم)
 ا قاط رب یییلاهاو هیدعتو مظ بوریدشرکد
 یشراق هناکرح هو ؛ندنغیدالشاب هحاعزا هلرلسر

 شهدم كب یرلقلزسدونشخ ندیا رویظ هدننب یلاها
 یلثم هدسلدنا هدننامز «ندنغیدریدنلارح هلرلت وقع

 هنس ۲۲ هلیحو و .ردشهروس مکح اظ رب قوبسمان

 تافو هدنخ را ۰ .هرکص ندکدروس تنطلس

 .ردشلوا ینیشناج نجرلادبع یلغوا .بودیا

 زدی تسایع 3 ۱ ایه 2
 -ارخ هدننامز كندېم ۴ ۰ 8

 هنیداقتعا حسانت هک« ردباذک رب شعا روهظ هدناس
 ه هبسابع تفالخ «یقرهشقلاق هنساوعد تبهولا و

 رکسع نلپ ردنوکندنفالخ بناجو ؛شعرا نایصعیشراق
 رب ییدلوا شمریک هلا ۰ بولپ ریدشبقیص ندنفرط
 ندتمواقم تدم رب .یدیشلیا نصح ههنیصح هعلق

 یدنک ادتبا ,قرهالک آ ییغحهلوا روبج هیلست هرکص

 یندنک هدعبو شل مع ینقلخ یسهلاع هلیسهنوع
 .ردشلوا فات «قرهآ هیچوف رب ولع هلا بآزمت

 ۳۳ نالیا شلتروف قرهنالفانص هداتناوا

 ماست «بوچآ یراوپق كنهعلق هنبرکسع كنهفیلخ
 .ردشعا



 م 2 حج
 - هدام « ن تیکح ینراع »] تاب ۱

 [ . هل روت تعحام تس ۰

 نبات ایر وا جا 2
 «بولوا ندابطا ريحها شم ق ۳

 شخئوب ندنسابطا صاوخ كنایغس یبا نب هیواعم
 یسع ندابطا ربحاشم هنو یلغوا ترکشوا نالوا

 یهدبط .یدیا بهذلایئارصت .ردیردب كمکح ی

 هنس ۱۰ ۵ .ردروپشم هليتاصا یهدناوادمو یت رام

 .ردشعا تاقو هدنخم رات ۹ و «شماشا

 و ۱ در 4
 وقط كنهوما كولم ۳

 هللا نیدلرصان یردب «هدنخ رات ۲۵۰ «بولوا یسیجز
 سولح هتنطلنس تخ فسرزوا لافو كنج رادع

 ةیاج یتیدلوا شمالا هدنکلدیع لو

 «بوروتوک هیرلیا اهد یصوصخ یقراعمو مولع
 | هنمکح نافرعو تیئدم غاب رب یسهعطق سلدنا هدننامز
 هداشک هرنهو نف بایراو الع اعاد یهاکرابو ؛شمک

 ؛یرانمحا ینراعم «رهسردم اجاج «بولوا

 عبانصوء شمل جآ یراعم رمت طئاسو واسو راها
 بابسا عونره راسو نداعم جارخاو تعارزو

 «هلغلوا شلدیا لاصیا هباوصق هحرد تیئدمو نار
 قلراپ لا كنهیمالسا تدم یهدسلدنا یرود كنو

 لصاح یلاهالانب «بقاعتم یتسولح نکلای .ردینامز
 ؛بولوا روب ههنراش «هنیرزوا وکتفک نالوا
 طب كالاعو عالق ضعب ندنرللارق هلاتشقو نوبل

 هنقافتاوملص ی رللارق هسنارفو ایناپسا نوتبو ؛شقبا

 نفتمو ماع یسیدنک .یدشلنا روبج هفلوا شکوزرآ
 لدن بروا راک ر

 ۳۶ «هرکص ندکدروس تموکح هلتساقحو لدع

 لنایلس یردارب كنو س .ردشعا تافو هدنخ را

 دک هک یا راو یلغوا رب هدنعا مکح یتف 1

 نایلس یلغوا «هدلاح یرلکدمروس تموکح یردبو

 هلیبقل (هلابنیعتسلا) هرکص ندرمدنتسلامکح نب ماشه
 كنهوما ولم یهدتسلدنا بوک هتنطلس دنسم
 .ردشلوا یربحا

 | یک
 : ردکن وا تب وش

 ترسحو متامو ناغف تقرف ملإ هصغو ممت
 تجز یدی یدتیا بابک اناچ ی رغب یدروشیپ

 یارعش یرجه نرق یوا (دجم)
 .ردیلیل وبیلک «بولوا ندنس هاف

 ی دل ۳ ۱۹۹

 جاق رب ریز هحورب ندهباع 0 9
 هک .یرعشا مکح : رد راو اد اس

 ےکح س .رد شف و ربارب هلا یرعشالایسوم وا

 هناما هدهکم هدمالسا روبظ یادتبا هک.كیما ن
 هزمدنفا (ملص) تاشناکرخت ترضح ینموق بولک

 :ردگن وا هعطق وش .بولوا

 ابصلا ثلع نم هجوالا تأريت
 عزانو لدم مادام مرجهاو
 یقطنمو مانالل یهجو مساو
 منا ور قیدصلااذ نم عار ولو

 ( ملص ) تاتناک رض ترضح هک «هلبج نب مب و کد ۰ 8
 دا «ندنغیدلوا كج وک .هدهسیا شع «مدنفا

 توا نکاس هدد مصل ه دهر .ردشم هعا تباور هش رش

 هبلع ترضح (یبضر) هشیاع هلبا ریبزو هحمط .بول

 ید ندتفرط فینح ن نام نانلو یسلاو هرصب

 هدلادج یانثا .بولیرا قیچ هب هلباقم هللا یشک كیب |
 ؛بوریدلاق ینغایآ نایسک یسیدنکو شلسک یغایآ رب
 هلیغانآ ر ؛هرکص ندکدلریدلوا هلغمروا هنسک

 هدهلناقم ردق ههصلوا دیبش ندمد نایرح .كرهس

 ندنفرط نافع ترضح لوا اهد .یدبا شعا ماود

 «قر هروب لاسرا هشبتقن یلاوحا كل تتکلع دنس
 «هسرولیدنوک رکسع 51 هبهروکذم تللع هدندوع

 .هسرولی ردنوک رکسع قوچو ی رقح هیم هلوا قفوم
 ناب یتغیدلوا لکشم یحتق لصالاو «ىن راقح هلاق جآ

 هک.یشرقلا .دنیوخ نب مارح نب میکح س .یدیا شلیا
 كن (ایضر) دلیوخ تب یربکلا ةهصدخ نينمؤماما

 هصمع ك (هضر) ماوعلا ن ریبزو یسهداز ردارب

 هدردب .یدیا ندشیرق یارشآ ؛بولوا یبهداز
 «بولق ةغلؤم هدهکم مت «بوشلو هدکلرب هل راک

 تقادص رام هدمالسا هدعبو شل همالسا هدنسهرص

 راو فالتخا هدنرع رادقم .ردشمرتسوک تماقتساو

 نسم ليخ هدد تک مدا هدلاح ره «هدهسیا

 هدننامز كنهواعم «بواشاب تقو یلبخ اهد ؛نکیا

 نوچ رب .ردشعا تافو .قرهلوا زواج ینشاب زوي

 هک. نزرح نی ےکح س .ردیسیوار كن هفبرش ثیداحا
 هدنسارغ هماع ؛بولک هالا هدهکم ق ربارب هل ردب

 نایفس نب قیلط نب میکح  .ردرلشلوا دیش یسیکیا
 نب مکح س .ردندیولف ٌهفلوم هک :یشرفلاذپما نب

۱۳ 



 ی ل ح

 كنمدنفا (علص) تانکر خف هک.یمیلا نانس نب سوق
 هشرش ثیداحا تیاور ندنردب «بولک هاند هدنتایح

 .یربغلا هب واعم نب ےکح SS .ردشعا

 كناذ یکیا ندسرف یارعش نیرخأتم ۱ ےک
 «بولوا یلدیشم یسیجرب : ردیصلخم ] (۰

 قاطرب قصو یسرافو «شماشاب هدنرا را ۰

 س- .ردشخارب یونثم رب هلاود رب یواح یراعشا
 ۱۱۷ ؛بولوا یلروهال (یکطادبع هاش) یسیعنکیا

 یلاوحا ججارت كنسارعش ینامز هددابآ كنروا هدنخ رات

 . ردشم زا هرک دن رب هلیناونع «هدید مدم» یواح

 درب مولا لضصفناوا) ا ر

 جن نامز یکح
 هدقللاک وهدبط كرك «بولوا ندنسایداو ابطا ریهاشم
 كنیرصع هدنونفو مولع راسو تاییداو رعش كرکو
 .ردشعارف یاونع نام زلایکح قح «هلغلوا ید رف

 كرهلک هماش ندسلدنا هدننامز یوا نیدلا حالص

 | هداروا شرع هیشو ؛شجا هناخارحا رب هدقشمد

 ربط هننافتلا و هحوت كبلاراشم هاشداپ «بوربک

 .ردشل:وس راهیحدعو هدیصق قوچرب هدنقحو ؛شلوا

 یسصعب
 قلعتم هتايل عو ځادم ید یسضعبو ۵هبطخو اشناو

 هلرلن و هک.ردراو یناود نوا موظنم «هرزوا قلوا

 نالوا یشراق هبیلص لها كني ویا نیدلاحالص یرب

 یلافقیلعت ضعب قلعتم هبط .ردروصم یتایراح
 قلات رب ید هل یناونع « ةبکرلا ةيودالاتافص »و

 تافو هدقتعمد هدنلئاوا یرحه نرق ید -ردراو

 «بولوا عاشو لاک ید نمولادبع ىلغوا .ردشعا

 .ردشف و هدنتمدخ كفرشا كلم

 «اشاپیع »] هداز یکحدوخاب | ن را کی
OT 2هل روس تعحار  . ] 

SELیلع ی دج هللادبع ا ) 
 یدمر <

 «بولوا ندنندحم ریهاشم
 - روغ » 6 ندو ملا سرع » ««قورغنا تاكو

 «« ةولصلاح رش باتک» ۰« یهانلاباتک» «« رومالا

 تاغیلأت یناونع «ةیالولامتخ» .«ةيع رشلاللعلاتابنا »
 هدنخراب ۲ ۵ .ردیبحاص كرات | ضعب راس لا

 هدنکیدتبا شن یاتک « ةيالولا نخ » .ردشعا تافو

 ندذمرت یتسیدنک هلمایق هدنبیلع یلاها نابصعتم
 .یدرلشع ا جارخاو درط

 تایدا یسصع) « هث دح و رب سش و 8

 ۱ ل چ ۱۹۷۰

 هدنساضق غاط ها تنغاعس 1 ۲ ۰۰ ۳ اخ میخ ها دولا 8

 قرهلوا هدنسببیغ لاعش هرتهولیک ۵ ۵ كنهیطالمو

 كچوکرب یکم هیحان عقاو هدنرانک یاچ یروق
 . ردهبصق

 فلات ناخ دیزاب ناطلس (دحم) | ماه کے
 ندنسابطاو ام ریهاشم یرود 8

 ندنسیلاها یربش نيو رق یهدناربا لصا نع «بولوا

 رصتخح ۰ ردیدنسهذم الت تكساود نیدلالالح روپشمو

 «یراهبشاح 4 « قسن »و « هاده » «ینیرش ریسفت رب

 هدبط و ۶ لخ مه هب « 4یفاک» و « یبوغاسبا »

 - ةابح د .ردراو ینیلأت رب هلیسا «.رخوم »

 یلعو «؛شعا هجرت هبهکرت یروبشم رثا «ناویح ا
 .ردشم زاب لیذ ید هنسا رعشلاة رکذت كساو ريش

  هنل وا قالطا هسداق ترد برعلانیب ۹

 (برعلاتایکح) ندرب هنیدرد «قر
 «سخلا تنیدنه «نامقل تن رعص یخد رلنوب هک« رلرید
 .ردب رظلانی ماع تب هر عو سباح تنب هعج

Aوا ( هيغفثلا نالیغ ت ) ۱  

 یسهجوز نهم نب ىلعي «بولوا) *
 .ردشعا لقن فیرش ثیدح رب .یدا

osاف و  
 هلافرعو لعو راح | هیقشم 5 ا کف

 تالاص شما زف تربش ) +
 .ردداتسا كنهیماش هعبار «بولوا ندتما

 یوفص لیعاعسا هاش .ردیلنی و 0

 هفارطا هنیرزوا یرقن اسر كنیعیش بهذم هدننامز

 «ترجه هرکیراد .بولوا ندتنس لها نالیغاط

 .یدیشعا تموادم هنتمدح كن رال نردلا صم االومو

 تكرهلک هتداعسرد هدنرود ثلات ناخدام ناطلس هدعب |

 یسهبسراف راعشا لزوک .ردشماشاب هداو زنا 2

 :ردندهلجوا تبیوش .ردراو
 ءقم دش تتحو هودنا نخلکرد تبقاع
 قشاد یاتسوب تشک رکف مدره هکل د

 نفو هد هیکح مولع هوم راو اهد تاذ رب ندنناداس

 تافو هدنخ راب ۳۳۱ .یدیا رهام ید هدبط

 :ردکت وا تس وش .ردشعا

 دوش هچ یهکح یوس ینک هجر مدق رک
 سر ناو لد ده دننک وران ان

 ام ۸2 دام € جالح روصنم «| 5

 .هلیروب تعج ]



 ب ل ح
 ندهیسابع یاغلخ (ےکح یا یر ۱

 بول وا ندنسابطا كالا نم یجالح

 .ردشمزاب باتک رب عفان هلماونع

 ق كنسهعطق هروس ( ۸168 ) ۱ 7
 یک كالو نالوا اتع هدنسیلاعش )

 یعنطیا كنهیاقع كلام بولوا ريش رب
 یر رب یصاع هلا تارف .رددودعم ندنر ربش لو

 وو هدنجا كنهووا رب عساو نالوا ته تا

 E برع كنهووا
 شرع ۳ ۱

 هدهح رد

 9 اب ۱

 ۳ O هللا یلاعش قروا

 نلک ندلاش .بولو | عقاو هديقرش لوط ۳

 روس یمعا مسق .ردبا روم ندنجا ییاچ (قیوق)
 هدنمتراخ كروس -ردزاو وک

 .روینلو هعلق چا رب هدنسهتروا كرېشو هلحم جاق رب
 یشراچ لوس بولوا ربش رب ها ر روم
 ne E ۲ ۰۰۰ «یرازابو

 هیدشر ررب وهند ادعا رب «یسهسردم ۲۳۲ «یدج ۱ 6

 یسهینایبص بتاکم ٩۰ هلرلبتکم هیکدمو هیرکسع
 زسنارف ر هلبتکم ۳۸ صوصخحم هبدلیسم ريغ *یلاها

 «یسهناخ هتسخرب.یسهعبط« ۲۷.یسهناضتک ۵ .یتکم

 «یسهرت ۲۱ «یسهیکت ۲۳ «یسهلذقرب «یسافشلاراد۲

 نان ۱۲۰ «ییاج ۷۳ «یساروح ۲ .یساسلک ٩

 هدهسیا ریکراک یرلوا .ردراو یسیریوک ۱۱ و

 راط ید یراقاقوس بولوا یراع ندننیز ًاحراخ
 یغوچ كنیرلقاقوس اذه عم .ردیلیروا اس یغوچو
 یعنصمو لوس لا كنب رلعماج . ردزبم هشدل وا و ی مربدلاق

 بولوا عقاو هدنسهتروا كرېش هک« رد (ریبک عماج)

 نرم هلرلقلصومو ناورداشو عساو یسیلوحو هاکزام

 ددعتم یربا یریآ نوچا همدخو هبلطو نیسردمو

 عماج و .ردیواح ییرانم رب لزوکو عفت هلرلهطوا
 ناوم نی كاللادبع ن ناهلس ندهبومآ كولم في رش

 هدعب ؛قردشلوا سنسأت هدنشرا 8 ٩۰

 ندنفرط هلودلافیس «هلغغلوا بی رخ ندنفرط رلمور
 كنوكالهو «ندنفرط دیبش ی ارخومو

 کد ندنس رخ

 یک ترضح هدش رش عماج ومشا .ردششوا مهر و

 جا .ردنوفدم یسهچراپ رب كن راتداعسمم ك( ع)
 ديم هدنا نج لابابو )ع( مهار با ترضح هد4علق

 رن ندنساج روقنس و و ا ید هر

 ب ل ح ۱۹۷
 - دوحوم یرلماقم (هنعر) یلع ترضح هلیسا (فیرمش
 ی ۷۲ ۰ «م السا ی ۷۲ ۷۰۰ كنسلاها .رد

 مسقنم ههفلتحم قرفو بهاذم یروصقفو یدوبب

 نوتیز یسهیقرش تبح كل ربش .ردنایتسرخ قرهلوا
 ر تاون را
 .ردروتسم هلراناتسو وخابو هلل رل هحتاب هزبس « هل راجاغآ
 هدهسراغا راق اردا نیشبق «بولوا مالغاص یس اوه

 انضعب هرارحلا نازبم نیزاب ؛ردیلربثأت یغوئوص وروق
 نابج ر صوصح هبلح .راقیج ردق ههحرد ۰

 ځد هدر يج اببو نکیا لفط هدنسیلاها هک: ردراو
 قحا هدهنس رب ؛بوقیج هرکص ندتماقا تدم زارب

 یلیخ ید یسهیلح میانص كيلح .ربلاق یریو «ریناپق

 راسو فشراچو كلهعشود ندکسا «بولوا هدیرلیا
 هني رادقم ۲۰۰۰ یرلهاکتسد لا .ریلیاب راشاق لزوک

 یلراتو هرزوا هدیدح لوصا ًاربخا .بولوا بیرق

 .ردشلجآ یخد یرلهقیرباف شاق ضعب هلرهنیک ام

 یدیلقن مجع هلا تاجوسنم ضعب ید ندقوماپو كوب
 .رونلوا لاعا كلهعشود حالا لیدنم هعصاب «لاش

 ؛یریصح رصم لزوک هلا تالوم* قلعتم هغلیجم ویق
 .ریایاب ید یعاونا دراهلرکشو .هیفنا «نوناص

 «قتسف «یصیاق .بولوا لوذبم یرلهویم كنب رل هچغاب
 هراسو كيراءزارک هنشیو «ران ریجیا .موزوا
 .رولوا لصاح

 هنغیدنلوا نظ بولوا ربش رب کسا كب بلح
 -رلخروم دق نانوو ات نده هقلاع هروک

 (بلح) یسیرغوط اهدو (نوبلح) هروک هنطبنم كنب
 رلیلکفلس ندشاوط كولم هدعب :یدیشغوا هيمن

 ( 8٥۲٩۸ اوراب ) «قرهنلوا دىدو ریت هدننامز
 نامز (هتضر) رع ترس .یدیشلدا هيعم

 نی هدیبع وا نانلو وا هماش حوتف هدنرلتفالخ

 هرسرب غ نر ضایع ندتفرط یرترضح حارجلا
 9۳ اور سو ؛شعآ طیص اک یلح :2 رعنا قوس
 ۳و «ششلواالتسا رفقا شنا «یردتوآ 2 ۶ نسق
 كرهدبا لر یبدعلق رلمور ید هروک هتیاور رب
 هدیبع وا ترشح «ندنراقدلوا شمکچ ههیک اطنا

 شمالو یلاها «هدنلوخد

 سالفتسا نده قوچ ؛هددسیا شمک هنطبض
 بياص لها .یدشغلوا

 هرلمور ند هدعب .یدیا

 ۳ هب هیم السا كالام ‹قرەنلوا

 .یدرلشمام هلوا ردنقم «هد هس رل دیشي اچ قوچ هنطبض |



 ب ل ح
 لیخ ندضرا تکرح ر یتدش ہدف را8 1

 یتد ندنف رط

 ؛شلوا ریت ندیکی ؛هدهسیا شهلوا قارحاو طبع
 ن رهاظ كلم ندهیوا ولم صوصاالعو
 یعس قوج هنس زو کو ربع" ندنفرط نردلا حالص

 وکالح هدعد مک یهیدسل وا بی رخت

 ناطلس زواب هدنخ را ٩۲۳ .ردشوا قرص تمهو

 رود «بولوا هیناقع كلام هيض ندنفرط ناخ لس

 یسلا- ھا هلکعا بسک تیرومعم یلبخ هدتسافم

YEA E 

 «هدضرا

 96 ۶# ها برقت هنرادقم ۰

 تکرح ا یلتدش نالو عوفو هد رات

 هداتاوا : اتم اوا فلت یعهدایز ندعصت كتيلاحا

 ارحا هدنسهرا ایوروا هللاا ناتسدنه یربش تلخ

 دیما ؛نکیا هدنملح یورو لوس كتراع نانلوا

 یداشک كملودج شیوس ًاریخاو ینشک كنقبرط ینورب
 قارعو ناریا هن .ه.هسیا شعا هلازا یتا و

 كلام هلا یلوطا او هرو سو ناتسدرکو هر ع

 صوصخایلع «بولوای
 ریهد نالوا روصتم یدیدع RE ندهرصب

 تیمها كبلح «دسرولوا كحبدبا اشنا یطخ لو

 دنهو یغحهنرا قوچ كب یترومعمو
 .ردزسهیش یکح هلروج هب رط و هن [سق ا

 تكنهساعع تایالو یهداتتسآ .یالو ۱

 .هعطق هبروس «بولوا ندنرلكويب لا ]
 كچوکررب كنهریرحو كنيلوطان | هلیسیلاعث ےسق كنس
 هدنتنآ كن رفروک نوردنکسا .ردترابع ندنسهجراپ

 رک ترار ك دوس ها

 ا

 «بولوا یلحاس رادقم رب هدنسهیونح تېح ینعی

 ابرغ .ردیا عسوت یرعوط هونحو لاعش فرط چلا

 ندنتبح یبرف بونح «هلزیکد قاو هلیتالو هنطآ
 ندنتېح قرش بونح هلرلتبالو هرو سو توریب

 کی راید ندنتمح قرش لاعش هليغاجنس لقتسم (روز)

 طاح هل رلتیالو ساويسو زبر علاةر وم یخد العش

 .رددودحو

 وزوقو بوت ىکا ےسق كنسیضارا تیالو

 -راوج یربش بلح رکنا ؛بولوا ترابع ندرلهووا
 هدنسد غ ےسق نالوا بیرق هزیکد «ردتبنم هدنرل

 كند روس هلیسهلساس سورواط ندیا قش یییلوطا
 «بونل و غاط جاقرب عقاو هدنسهرآ یسهلسلسنانبللبح

 (سوتاما) یعدق مسا هک« ردیغاط الا یسهصاشاب ءزران وہ
 ۷2 ندرس ےس یسهورذ کوب لا «بولوا

 ب ل ح
 لبح هلا( عرقا لبج یعی) یغاط ودرا.ردهدنعافت را هرتم

  .ردندنرل هبعش كلوب ناعم لبحو ربصق لبحو یسوم
 یالو تا .رول و یررتا ناکرب ضعب هدرلغاط و

 تنغاط رواک هلرکی رد مانو كتکرب لبح نوا هدنلحاد

 لخاد هنتالو بلح یرلکتا ضعبو یجوا رب ید

 یتسیلاعشمسق نالوا دودعم ندیلوطانآ كتالو .رولوا

 ؛بول وا ریرپ قلغاط هيا یغاصتسشعم ندیا لیکشت
 برغ یغاط روخآ ندننابعش یسهلسلس سورواط

 ییدنیا قش یغاجنس یرعوط هیلاعش قرش ندیونح
aدنع یغاط انو كب ید هدندودح یلاعش برع  

 ا ) .دنساضق ناتسلا كغاطس روکذم .رولوا
 روتسم هلراق شدق زاب هک«ردراو اط رب درفنم هلیسا
 رب هلبعسا غاط هرق جد هدنغاعس هفروا .رولو

 یرثکآ كلابح ناشلوا رکذ .ردراو غاط كچوک

 یشیریولا ههتسارک «بولوا روتسم هلرلنامروا
 .ردواح یراصثا كسکو و لزوک

 «هدلاح یغیدلوا بیرق هزمکد قآ یتالو باح

 د «بویفلو ا روکذم رحم لما

 هنسهلام یدرفروک هرصب

 هلهحوو .ردلخاد هنسیداو تارف «قرهلوا عبا

 .رولیکود هتارف هنراچ هایم نالوا هدهروکذم تېح

 بصنم هزیکد ۰ ها یراوص یهدنسهبغ تبح

 یر هرات و هک. ردنا عج قامریا ییا رکید نالوا

 تكنسیجترب رو .ردیغامر(ناحجج) یرکیدو (یصاع)
 یصنم هلیلفسا ےسق «بولوا هدنشالو هروس یعبانم

 بلح یعبانم سکعلاپ كنسیدیاو «هدنتالو بلح
 . ردهدنتیالو هنطآ یصنم هلیلفسا مش ؛بولوا هدنتبالو

 ۳ رد( تنوزوا )یمدق مسا هک ی رہ یصاع

 با قس ینسهووا قیعو یتسییغ میسق كنغاجتس
 0 ا 1 تكرهک ندنصا كنهیکاطنا

 (نیرفع) و (وسص هرق) نالوا ندنراپنا یکهدهحرد
 قرش لا یاچ ییا و .ردا ذخا ید ی رایاچ

 «بوشلرب

 شعر هسیا ناحج .ررولیکود هنغامربا یصاع

 ییاچ امرخ ؛یلدوکس ءوص قآ ندیا ناعین هدنغاجټس
 هنلاح قامریا انداع «لکسشتلاب ندرلیاچ قوچ رب یک

 تلح .رولوا لحاد هنتالو هنطآ «هرکص ندد درک

 1 نا یربن (قبوق) نک ندنحصا یربش

 ؛بویلوا عبا هنیرب چ كن هلام یکیا نانلوا رکذ

9 
 یس هیف رمش تربح یعب ی”

 کشنلادعب لوک قیع «بونا ندنتبح



0 
 لیکشت لوکقفوا رب هدنرلعوم روا هدنب ونج كبلح 3

 یلوک ناباش هرکذ .روروق هدنسوم قلقاروقو «ردیا

 ۱ کیا رب روبشم هبدیص قیلاب .بولوا لوک (قیع)
 .ردراو اهد لوک كچوک

 عقاو هدنس هبق رش تہح كنسالو بلح ردقن ره

 ۱ كل رلهو وا عساو نالوا تبحوم ییتعسو هدا ز ا بولوا

 یسیلاعشو ییرغ مسق«هدهسیا هدنلاح لوچ یمظعا مسق

 بولوا رومععو تبنم كب یرارب بیرق هرکمو
 تیافک ۵ هیلح تاجایتحا تابوبح نالوا لصاح
 .رول وا جارخا ید یرادقم یلیخ «هقشب ندکدتبا

 لصاح ید یشماق رکش هلا هراسو یک نتک «خجشرپ
 بحوم ور كنتالو باح لصا نکل .رولوا

۱۹۷۳ 

 | یرلدویم .ردنوتوتوقوماپ ماسس «نوتز ینالوصحت

 باتنیعو هعلق مورو بلح «بولوا قوچ یند
 «مراح سا هل | بلح هنن ؛قتسف هدن رلاضصق

 ؛نوتیز هدنرلتبح روغش رسحو هیک اطنا «باتنیع
 زارک هداصر ؛را روپشم هدنراضق بابو هفروا

 - رو ځد هدنتبح هیکاطن او نوردنکسا ؟هنشیوو

 یرلاعرم .رولوا لصاح هلتبلک «جروتو نول «لاقت
 بونلسب ریغیصو مانغا یلتیلک «هلغملوا قوچ چد

 هلبتسافن و ردندنناجارخا هحاشاب كا ىغا هداس

 «بولوا قوح د یرلحاغآ توط .ردرویشم

 .قر هل رافیچ كیا یلتیلکو ؛ریلی ریدشبتب یحوب كہا
 .روشوا جارخا قرهلوا شاخ كركو ماخ كرك

 هجلشاب یموم لابو یلاب «بولوا قوسچ هدیرلیرآ
 .ردیدنناجا رخا

 هروس هک.ردنوردنکما هسا قر 8
 هلته زا بولوا ندنراهلکسا كاشدا لا كتلحاوس

 ۱ یس هیفصت تكنساوهو اهدا یناعل نلی هلکهدوحو

 قحهشلوا ارحا تادا کا صعب یح هلوا تحوم

 یعنکیا ریل هک هشلاح ریش رب روم «هتسلوا

 ناعل هدول «بولوا و ) یسهلکسا هد هح رد

 .ردشعا بتاع یتیمها یسا ندننادقف

 سه یراصو ربقاب هدنرا وح یرہش بلح
 هدنعقوم (ضابف وا) عقاو هدنقرش تعاس ۲۰ كبلح

 هدرلتبح ضعب ات هدنساصق هبکاطن آ :یندعم روک

 نوع او مورق «تنایما «تیسارو «نوشروق یی“

 | باتنیع ؛لیک یلتیلکو مرم یمرق هدنساضق سیلک
 یرلنابتسرخ و ؛سکر چو درک «كثرت «برع یسهیمالسا ۱ "شم وکهدنساضق شعم صم یمرق هنب هدنساضق 3

 ب ل ح

 «ریمد هدنساضق نوت ز ءصم هایسو یمرقو ریمد
 كتالوو یرلندعم لورتب هد هدنساضق د

 هدهسروبنل و رلن دعم فلتحم جد هدنرلف رط ضعب راس

 جارخا یرثکا «بونلوا هدافتسا ندنزا كب

 عقاو هدننبح لوجو هدنقرش كبلح .ردهدقماموا

 لوک كچوک جاق ربو كوي رب هدنسهرق لوبح
 یواح هلکعا رضن یراوص هدقیص سوم هک« ردراو

 نالوا زذلو ضای تیاغ .ردا هدامحا زوط یقیدلوا

 کیدلی هنلوا فرصو ذخا یر هدزو قحا هلزوطو

 وب هکراقبچ ردق هبق نویلم یدی یونس «هدلاح
 زويد یونس ندلوک كوي نکلای هروک هاسح

 ید یسهیدعم هایم .ردنکع قاراقیچ هیق نویلم

 4 هبدلح ضاما هدنساضق روغشرسح بولوا قوچ
 4 ۲ یترارح هدنسهووا قیع هصلپاق ییا عفان

 ها ناصو تكحهربب  هعاباق ر یلدروکو ک هدهحرد

 هد رلاضق نوت زو شعمو رب رکید هدنرانک تارف

 (همعا) ید هدنساضق ناتسلا .رددوح وم هصلباقررب

 وص ندعم رب عفان هب هعونتم ضاماو قو وص هابمأت

 .ردراو
 ندریغیصو مانغا نانلو یلتیلک هدنفرط ره كتالو

 شعرمو ه  رلاصق جو هرعم رایغ اس هفروا هقشد

 درک ید نغامنس
 هقرو چم «ه رعم «باب هایساضف بلح .رونلو ید

 هود هرزوا ترثک هدرا را ےک

 هدننرپشع هزنع ندا نالوح هدلوجو هدنراضق

  هدنربش بلح .رونلوب ید قارصبقو تآ سذح العا
 .ردراوید كنا سنج رب قوچ یدوس هلیعسا (ییاش)
 © اع ندد راسو کس: راسا یس هیلها تاداویخ را
 ؛نالبق هدن رللحم قلغاط دعنلک هنس هیشح و تاناوبح

 «نالیح ؛كبک لاقچ «یلیت «زوموط ؛ییآ «دروق
 ید هدنرارانک تارف ؛زودنوق ؛راسناص «ناشواط

 ؛بولوا ندهمولعم عاونا یرویط .رونلو نالسرآ

 «برقع ؛نالی .ردراو ید قیلاب یلیخ هدنرللوک
 .ردقوچ ید یسهرضم تارشح یک نایح

 هلبتربشع هزنع نک بولک هنسینعارا تیالو
 یتیدلوا باسح لخاد راتریشع هبجوک ضعب راس
 ندیشک ۷۷۲۰ ۰۱5۲ یسلاها كنتالو بلح «هدلاح

 لسم ی ٨۷٤ 6۵5۵ رنو بولوا ترابع

 لاها .رددوب ی ٩۹۶۸ و نایئسرخ ی ۰۶۹



BD ی ی arcias 

 ب ل ح
 هنب رلتیسسفح مورو یتمرا «ینورام «ینادلک «یایرس

 یرع ناسل یسهلج نامه قجآ بولوا مقنم
 یوع ناسل هدنسیونج ممق كتبالو .راردماکتم ها

 نع ید یرلیدویو نایتسرخ «بولوا هع

 هدنرلتبج لاعشو برع كنغاجس بلح .راردیا ملکت

 هدایز لا «بوناوب هرزوا تیرثکا رلناکرتو رلکرت

 هدنرلقاعتس شعو هفروا .ردلعتسم یال هکر

 هدهحرد کیا بولوا هجر لح ناسل هسا

 . ریلینلیوس هحدرک

 ندنسهعطق هروس یمظعا مسق كنتبالو بلح

 ندیلوطان | ینعی ابسآ كچ وک یغاعنس شعرم رکلایو
 ییعب ایمانووسم یند یم نالوا هدنسهنوا كنارفو

 هليا هیعیبط دودح هنوک رب .بولوا دودعم ندهریرح

 هلا هرابتعا دودح دنتسم هخرااو تبسنحو موقایو

 رای رو او یلایرمس رارب و هدهعدق نم زا . ردلکد زرفم

 هدعبو كرلیرصم قلهرا رب «بولوا هدنتموکح تح

 ورلث كردنكسا كوي .یدیشمک هنطبض كرلياريا
 فئاوط یی هینودکام «هرکص ندقدلوا لخاد هنناح ونف

 «بونلو هدنسهرادا تح *رایلکفلس هدننامز كولم

 .یدیشک هدوحو نارع بابسا لیخ هدنامز كرات و

 ناریا هلرلنو بو هنیلا كرلبلامور ندرلیلکفلس

 .یدیشلوا نادیم هنابراح یلیخ هدنسهرا یرلیناساس
 كنعلروطاربعا قرش هدنماسقنا كنغلروطاربعا امور

 :شعش ود هنسهصح كنبراصبق هینیطنطسق یتعی
 هدیبعونا هدتفالخ نامز ك (هضر) رع ترضحو

 :یدوهتسلوا مت هلیتم كنيرلترضح داو ی دلاخو

 تاحوتف تقو یلیخ رب .ردشلوا هیمالسا كلام يعض

 زواج ینسهیلاعش دودج كنسهعطق هروس هیمالسا

 تا اورا لوک هل یا
 ینعی ( روغث ) یسیلاعش مسق لنتیالو بلح هدننامز

 رلمور هلمالسا لها «بولوا قورعم هلیما دودح

 نادیم هرلهراسصح قوچ رب نالو عوقو هدنشهرآ
 و .یدیا شفتوا صالخسا هنو طبض هللاعفد و شلوا

 هرزوا قلوا عبات ۵هیسابع تفالخ «هدبلح هدقلارآ

 هلبا هرص یرلتلود رلیقوچلسو سادم ی «نادج ی

 رلنو هدایز كا ناشبیراچ هلرلمور «بوروس مکح

 بوروس مکح هیکباتا كولمو قترا ین هدعب .ردشلوا
 طلسم ۵ هیمالسا كلاع تیلص لها «هدننامز درلن و

 ب ل ح ۱۹۷
 رب ندرلهراح نانلوا هلابصعتم هورکو «قرهلوا

 هنابب رخت یلیخ یتبج باح «هلغلوا یناد یم كنغوچ
 درط یبلص لها یبءا نیدلاحالص .یدیشمایغوا

 -هرادالرلب وا قیبح بلح «هرکص ندکدتیا جارخاو

 .ردشمروس مکح یسهبعش رب كرلنو ؛بولاق هدنس

 هلب راتبج راس كنههروس بلح خد هرکص ندرلی وبا
 هسکارچو كارلا .بولاق هدنلا كنکولم رصم رارب

 (هب ردقلا وذ) هدنتمح شعمو «شلوا عبا هننامالغ

 نانس هدنخرا ٩۲۱ .یدا شابا روبظ یموکح

 «بولیرپدلاق یدوحو كنتلود هردقلاوذ ندنفرط اشاپ
 «یک یفیدنلوا قاحلا هدف كلاع یبح شعم

 ناطلس زواب هروس نوتبو بلح ید هرکص هنس رب
 هد ۱۲۷ .ردششوا خن ندنفرط ناخ ملس

 ریارب هللا هنطا و هلینالاا راس كنهروس لایا بلح
 ۱۲۵۵ بوک هنطبض كناشا میهارا یلرصم

 هداعا «هرکص ندقدلاق هدهرصم "هرادا هد هنخ رات

 .ردشغوا

 :ردبواح یهبرق ۲۰۶۲۱ هقشب ندرلهبصقو ربش

 ارقرادقم یجاو رادقم اضق قاعس

 oN باتنیع ۱

 4 4 سیلک

 ۳:۹ ۱ نوردنکسا

 Yr ۱ هک اطنا

 ۱۱۷ ۱ بلدا
 ۱۹۹4 ۲ مراح

 Vo ۲ روغشمسح / باح
 11۰ ۰ ه روم

 ۱۷ ۱ باب
 1۸ نالب
 ۱۳۸ ناعم” لسح
 ۱۳ منم /

 ۳۸ هاو

 ۳۳۰ ۱ شعر
 ؟۷ ۱ ن ودیز |

 ۱۳۰ ۱ ناتسدلا ( شعم
 ۷۹ ۰ قحرا زاپ ۱

 ۸۲ ۱ نی ردنا

 ۳۹۹ هقر وا ۱
 ۱۹ كج هریپ ٍ

 ۱۰۳ هعلق مور ۱ هف روا
 ۲1 ج ورس

 ۵ ۷۷۰ NE اعج



 ب ل ح

 یغاینس رکرم كنتیالو بلح Si ا
 بیکرت ییهروکذم تیالو «بولوا

 هدایز ك 1 ,E لا «ىعساو كا لغاعس چوا ندیآ

 «شعرم الاش .ردینریو تالوصح قوچ لاو ینوکسم
 ندرلفرط راسو هل رلقاصس هفروا ندنتبح قرش لاعش

 .رددودح هات الو دودح ناشلوا ناب هدهقن آ "هدام

 نالوا دودعم ندنسهعطق هروس كلشالو بلح

 كنهروک ذم ٌهعطق بولوا قاعس و ندا لیکشت ینعسق

 ندلودج یءدهفنآ هدام .ردنرابع ندنسیلاعث مسق

 بول وا یک نداضق ۱  ؛هرزوا ینیذلتشالک |

 یسلاها .ردعماج ییهرق ۲۰۳۰ و
 تبرثکا تولوا ترابع ندسوق ۲ ۶

 .راردملکتم هلا یبرع ناسلو نیدتم هلمالسا نيد هرزوا
 [ . هلبروب تعحارم ۵ هفن ۲ "هدام نوجسه راس لاوحا |
 ترابع ندرراوج هلربش بلح یساضق بلح بس
 . رریصتنم دولت ۱۱۰ بولوا

 هدنسهرآا طاطسف هلا هرهاق هدرصم ۱
 یوج توقاي یتفیدلوا هلحم كوي رب 5

 هیحا ۰

 .رویدیا نایب
ESنوا ( ےھارہا نب یلع  

 ندنسالع ریهاشم یرجه نرق یجنرب ] ج
 كن « یلح ربس» روبشم «بولوا ندهیعفاش ءاپقفو
 «بوغوط هد رمصم هدنخم راب ۹۷ .ردیبحاص

 هدهیلقن و هبلقع مولعو ؛شعا لیصح هداروا
 هدق وصذ و رب سس و ثددح و هقف صوصایلعو ۱

 الع عجم یسیردن هقلح «هلغلوا یدیرف كنيرصع

 EE یساوشو حالص .یدیشلوا الضفو

 فلات هرزوا دلح كوب چوا .یدا بسانتم

 یکیدلیا هیت « نومألا نيمالاةربسىف نویعناناسنا » و

 عمل اقف رودبلاعلاطم » هقشب ند « یلح ریس » روکذم

 هیقل نم فصویف ناسحالاهیاغ »۰« روذشلاو رطق |نیب
 مکح فئاطل ىلا لوصولا نسح » «« نامزلاءانبانم

 < هربشقلا ةلاسرلا نم هبنسلا نساحما » .« لوصقلا
 دیقنلا » « ربک الا حشلا ے٥ نم یرفت ان رهزالامماج ا «

 ةيولعلا ةععصقلا » «« ةيبلحلا ةبوجالا نم ةيولعلا
 نسح نم راتخملا » «« ةيدجالا ةقبرط نسح نايب ف
 ج اذاغنا »6 هبایصلاهیایص » «« انح نعوفعلاف ءانثلا

 ك دا ماکح اب تسانلامالعا 3 6 ج رفلار صنخگ

 یسهاسرر راد هفوصت هلن آ رتاسو یلاغیلأت یلناونع

 م ل ح ۱۹۷۵
 قوج رب ههروبشم بتک و یتتم رب قلعتم هفرص

 هدنخرا ۱۰ 4 ؛ .ردراو ییاقیلعتو هیشاحو حرش
 .ردشع | تافو هدرصم

 رخ هب راهدام یباح ےھارہا «| یلح

 . هل رو و تعح ۰

 عراب كن هساح هدنسهرب رح كر ڪک ل

 هبصق كچوک ر هدنف رش هرتم ولش +

 ج او ىسەلح رب تن هساح «بولوا

 بودیا لکشت لوا هنس قرق زونوا هبصقو
 «یعءاجرب یسلاها ۱۷ 0 ۶ .ردهدکعا عس وت هکدنیک

 مور ریو مالسا رب «یساسیلک كیلونق ربو مور یا

 رابک رثکاو رلسولسنوق :هلغلوا ییا ندنک

 هلبلو هلارآ رب هربش .راردیا تماقا هد هږلح اینغاو
 .ردط و

 مال دنا جراح هلا شوق
 ی "بش | لوجیلح

 ۳ تو «تولوا رف رب
 .ردهدنوا یربق  (ع)

Goulette1 یداولاقلح هدنن راما  etر  
 هرتمولیک ٩ كنب ریش سنون

 عقاو هدنکوا لسنوت «بولوا هبصق ر هدنقرش

 هدندناج ییا كزاغو رب [ندیا طبر هزیکد یناوک (هریحم)
 بولوا عقاو هدنناعش كزاغو ا مش .ردعقاو

 .رولوا دنع ردق هنیرهارخ كنعدق ربش (جانرق)
 هسیا یسونح ےسق .ردراو ید هعلق رب هری و

 یارس یکساو یکی كنکب سنوتو یتسهناسرت كسنوت

 یسلاها .ردیواح یرلهناخ ضعبو یارس یکیا هل رلعسا

 بيرق هنفصن «بولوا ترابع ندیشک ۰
 مورو زسنارف نابلاتیا نطلام یتعی ینجا یراد قم

 مظتنم یرلتاةوس .ردمالسا

 سنون .ردسسوم هرزوا هددح لوصا یرلهاخو

 یتراجت یلبخ ؛بولوا هدنمح یسهلکسا كنب به
 لو ریمد رب هدنلوط هرتمولبک ۱۷ هرېشو «ردراو

 رابکو یی سنو هدنعوم زاب .ردط ورم هلیطخ
 «هلک غا هیداولاقلح نوچ رلماج زیکد یقاط اینغاو

 «زاغو» هدندنع رلبلاپوروآ .ردهدایز یکلنش هدعسوموا

 .ردفو رعم هلبسا (هتلوغ) نالوا كعد

 -ارع-ش یلناث یرجه نرف یعثوا ۱ اح
 : ردیصلخم كتاذ جوا ندنس ] مگ"

 یسهدابز ندفصت و
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 م ل ح
 یلهسورپ ( یدنفا ناتسوب هداز لاقب ) یسیجنرب

 ها جاق رب هدعبو كولس هلع قیرط بولوا

 ؛نکیا هدکعا تماقا هدماش كرهدبا تعانق هلدعاقت

 تب وش .ردشعا تافو هداروا هد-نخرا ۰ ٤

 :ردیدراعشا "هلچ

 هرادلد الد هعاص مهلوا كلام هللام
 زیزع یدکچ رلذ هبنتراط نسوي هليا رز

 یلقینزا (یدنفا هلادبعهداز یحو) یسیعنکیا س
 تره یا فلات هل یی رک د و وا
 :ردکنوا تس وش .ردراو یناود

 یا لاسحم یصا كلبا شوم نبل قچوق ناب

 قحجآ لاقو لیق رب رونلیوس لد یا قوی شهروک ینآ

 ؛بولوا یلهروم (یلع مللادبع) یسیعنچوا س
 :ردکنوا تب وش .یدرزک هدقلیاق هدنلیا مور

 ندیاقن هم لوا ضراع هچرک یدتا ضرع

 ندباجح اما یدلق اب هنیزو نوک

 هل صلع و ید ندنسارعش نارا ۳

 :ردشمك تاذ جوا ی

 هوکسشاراد «بولوا یلناشاک (میقمالم) یسجرب
 تراز .هرکص ندتماقا هدناتسدنه تدم رب هدننامز

 .ردشعا تاف و هدهم رکم هوم «بودیک هما طاهللاتس

 : ردکتوا تس وش

 دشابن رایغاز قشعرد هلک ارام

 دشابن راي رکا ميجن رب رایزا

 : ردکنوا تسوش «بولوا یلناهفصا یسیعنکیا
 مک نودیب شن لدزک دوج متفک اهراپ
 مک نوچوا مغيب دشاب هک دها ويح لد

 یلیخرب بول وا یللیدرا لصا نع یسحنج وا بس

 .یدمشعا نطوت هدیاهفصا «هرکص ندتحایس تقو

 رد وا تە وش

 شیالاب لغثزا نیمز رب دتفا هیاس مهاوخ

 شیاپرب داتقا “هداتفا ۳۳ مراد هک

 ا زر نت 1 نره تی عا یه اعم
 ۰ ردیص)ح ۰ كشكل

 فسو ءارقنا مش (یدنفا یملح هللادبع) یسجنرب

 - رات ۱۰۸۰ «بولوا لغوا كندنفا دم هداز یدنفا

 هرکص ندکدتا لاکو لیصح و ؛شعوط هدنخ

 ی رع .یدا شالوا بصن هنکل هحاوخ نوامهیارس

 حرشرب لصفم هفرش "یراخ بوریک هلسیردو هدافا
 3 یک هبشاح و حرش ۵ هربتعم بک شعب یک یغیدزاب

 و ل حج ۱۹۷۹
  .ردشا تافو هد ۱۱۱۷ .ردشغا فبل ات هلاسر ردق

 وش .ردراو ید یراعشا راسو دیاصقو توعن ضعب
 : ود ددعا رب تفت

 لا لوسرای رداطع ناک كهکرد یاضق

 كلا لوسر اي رداجر لها أجلم كبانج

Nیلاسشاپ مساق ( هدد یم> هللادبع)  
 هه ولوم تقبرط هدعب «نکیا ندناضق ادتبا «بولوا

 هدنخرا ۱۱۸۰ و ؛شعا عاطقنا ندلاع « هللا لولس

 هدها ریاننا هدنندوع «بودیا تحایس هنفرط ناتسبیع

 :ردندنراعشا "هلج علطم وش . ردشعا تافو

 كماك لآ كج هیلقدنف هلا بوبم رز

 «بولوا یلسبربق(یدنفا یملح نسح)یسیرنجوا
 مع لبصحتو ؛شغوط هدهروک ذم هرب رح هد ۷

 شهالوا بصن هنکلیتغم سبربق هرکص ندکدتبا لاکو

 قتح «بولوا لوبقم هدندنع هلج یراعشا .یدا

 هنسیدنک ندنف رط یرلترضح ناخ دوم ناطلس

 ۱۳۶ ینیشلزوم ناسحا یاونع ارعشلا سر
 .ردشعا تافو هد

 و نان را بف رومفم لا كقا 02

 ۳ ته 7 عسز | ناواح
 - هارخ .یدیا عقاو هدنسبلاعش قرش هرتهولیک ۰
 ههاشنام رک نددادغب و هدشلخاد یدودح نارا یر

 ندنرلعبات یربن هلاید قرهلوا هدنرزوا كشرط ندیک
  هبنذدعم هایم یلدروک وک .رددوحوم هدنرانک كناچ رب

 هدرپ كحهریک هربشو هلیکللزوک كنيرانو ربجا «هلیس
 امرخ ییا نالوا شفلو دوحوم هدزاف و عقاو

 هلاصو هکناص جاغآ یکیا و . ردرورشم هلیحاغآ

 هدنراعشا كنسا رعش برع یقرهنلوا دع تمالع رب

 هدشنامز هرساکا ریش و . رک یرارکذ هلرثک
 ۱۳ ۱ رز سع ترضح .  بولوا روج

 هبتع نی مشاه یکی كصاق و یا نب دعس هدنتفالخ

 هیلاراشمو ؟؛شوا متف اص ندنفرط صاقو یبا نب
 2 تا ردفعا كللاو هدناولح تقو لبخ

 ربهاشم « بولوا روم ناولح كد هنیرخاوا
 زیلکنا .ردشل و ار طقسم كناوذ قوج رب ندالع

 هدنراهارخ كرېش و (نوسینلوار) یشابکی ندنسالع
 هاربا هقیتع رانا قاط رب .كرهدبا ارجا تایرفح



  ل 3

 هرهاق هدرصم هلعسا و س .ردشمراقیح هیمالساو

 «بونلو ید هبرق كوب رب هدنسهرآ طاطسف هللا
 ناوم ن زیرعلادبع نالوا شا كالبلاو هدرمصم

 كناسارخ -- .یدشفوا راعا ندنفرط یوما

 هلعساو ندنناضم رواشب ید هدنسهبغ دودح

 .یدیا راو هبصق كچوک رب
 یدرکاول هدنتالو دادغب و هدیرع قارع ۱ ۷۴

 هرتمولیک ۱۰۰ كدادغب بولوا هبصقرب ]  م
 ۳۲۳۲۸ ۳۵۲ قرلوا هدنرانکییا كنار فو هدننوئح

 هدیقرش لوط ۶۲۱۸ ۳۰۳ با یلاعش ضرع

 ردق ۱۰ ۰۰۰ هرزوا قلوا سم یسهلج .ردعقاو
 غاص كنارف یمظعا مسق كنهبصق .ردراو یسلاها

 رازاب «بولوا هدنسسا بونح ییعب هدشلحاس

 تارف .ردهدنبحوا ید هلشبق هلیغانوق تموکحو
 .ردراو یسیرپوک رب عونعوم هنیرزوا راهود هدنرزوا
 هدنتبح لاعش .ردقوچ یتاربخ رتاسو دحاسمو عماوح

 كنب رش (لباب) روبشم هدهفاسم قلتعاس قج رو
 لیعتسم هدنساشنا یسهشا كنهاح «بونلو یر هارخ

 تخ :ردذوخام نداروا عوج 6 ط لا

 هبقوچلس كولم هدنسبرجه جرات ٩۵ یربش
 سد ی روصنم ن هقدص هلودلافیس) ندنساما

Aقرهنل وا شیمات ندنفرط (یدسالادب نم » 

 هنس هلیبقو موق هلیاقلعتو ایرقاو هندنک هیلاراشم

 محابن راج بقعردو «شمردتبا انب رهناخ و راقانوق

 .یدیشلک هدوحو ید یرازابو یفراچ «بودیا
 عسو هدنفررظ نامززآ هلح هلبسح ییمها كنعقوم

 .یدیشلا ىلا ربشرب كون«هکعا ت رو کو

 راس كنېجوا هدنرلهمص یضارقنا كنهيسابع تفالخ
 «هلکعا لزنت روم ید كنو رار هلراربش

 هلو ضعب یک خشم هدهلح .ردشلآ یتروص هبصق رب

 «قرلوالاعا رایهیکدهجالآوزب ندقوماپهلاجوسنم
 هلدادسغب هلبتقو .ردترابع ندرانوب یترا ت هجلشاپ
 هبصق كچوک یکیا هلیعسا (هلح) ید هدنسهرآ هرصب
 یم هلیبق كنسیناب اکو قیرقتلالحال «ندنغیدنلوب
 .یدرلرید یخد (دیزم ی ةلح) هلتبسن هنعسا

 ندا بیکرت یشالو دادغب .یغاعس ۱ ۶

 دادغب الاعش «بولوا یر ترغاعتس چوا

 بونح «هلیتیالو هرصب هدننبح یلونح قرش .هلیغاعتس
 هلیغاصنس الب رک خد ابرغ «هبا لوچ ندنتبح یبرظ

 ی ل ح ۱۹۷۷

 ندیب رع لاعش یغاعس یرپ تارف .رددودح و طاح

 لاعش ید هلحد «یک ییدستیا قش هقرش بونح
 ییا و .رک ندنجا يقو ندن رق یدودح قرش

 رالودج قوچ رب نوجا یضارا یتس هدنسهرا قامریا |

 یسبیضارا .ردلطعمو دودسم یرثکا ؛هدهسیا راو

 تربش هلتدمو تیرو« هلیتقو ؛بولوا تبنمو زود

 «ېک ینیدلوا شفلوب یرکرم كناتسلباب نالوا شاوب
 ربش «بولوا رومعم كب ید هدننامز هبسابع تفالخ

 ؛یدیا قیص ردق كحهدیا سام هنیرلربرب یرلهبصقو
 یکن وکو: .یدردا زاربا یتروص هچځاب رب یسیضاراو
 - الفو تعارزو نيشن هيح یبظعا مسق هسیا هدنوک

 ؛بولوا نوکسم هلبریاشع نابرع فول ریغ هلتح
 اذهعم .ردشلاق رلناشن زآ كب ندنت روم یکسا

 هدنسهاس یسهبناسنا "هوق نالوا هداعلاقوف كتنسبضارا

 هدعدق زرط رب لممو یرک كب كتعارز لوصا
 رار هلبتریغو یعس مدع كنسيلاهاو هلیسلوا

 قوماپ «نوتو كجم «یراد؛ماسس «هرا ؛یادغب

 یتکلع «بولوا لصاح یعاونا كرلهویمو هزبس هللا
 جارخا ید یرادق« یعبر رب «هرکص ندکدتبا هرادا

 ار 2۰۰ ۰ ايكو اف یسلاحا رووا

 یروصقو یدو یردق ۱۰۰۰ هرکلاب بولوا هدنرا

 یعیش ینصن رکیدو ینسردق ینصن .قرهلوا لسم "الماک

 ؛بولوا زآ كن یرلنالوا نکاس هدرلهناخ .ردبهذلا

 ال تكننهحوا قصا :ردنیتعن هی نیمنط ےسق

 هل رهودو مانغا یرلغاط ر «بولوا ھاط ییا یراشن

 لوغشم هلتعارز ید یقاط رو رلیودب رحوک رانوق
 ۱ تاشو هد لوح رد را اف وا
 یمهیلها تاناوبح .ردبا نالوح یریاشع نارغ یاس

 تاناویح «بولوا ترابع ندن او نو وق هود هلشا
 .رونلو ید نالسرا هداتبح لوچ و یعاونا كن هیشحو

 ۳و یواح نهتس ا هل تیخ تاایلک

 .ردراو یسدحک زوطربو لوکرب ردبا رجح ییوص
 رک هقشب ندنسهارخ لباب روکذم هداول نورد

 ندمالسا رود لئاوا رکو ندننامز رلیروث او رلیادلک

 قوچ كبو یرلهارخ رلهبصقو ربش قوچ رب هلاق
 .ردد وحوم هقشع راتآ

 كلن وک ۸ ندهمرکم هکمو هدنلحاس نع |
 نوبفارغح یعیدلوا هبصق رب هدهفاسم ) اك

 .ردروک ذم هدن رات آ برع



 ی ل ح

 ندصج له | «بولوا ندهصع ۱

 سال ر دز ۷ سالح س . رددودعم
 ۷ ثراح ندهباعع هن «بولوا ندا 293 ناوفص

Eیسحندردزوئوا كنیرل اخ مرق ۱ یارک لح د هوا تن ناک  
 هداز یارک ماس

 كيارک یلکنم ندنرهصمع .ردیلغوا تكيارک ثداعس
 هدعب بول و هدد صنم كلندلارون هدننام ز ییلناخ

 نشد تلرع هدنس هن رق یل ەحارمس نالوا طو رشم هدالوا

 ناخ ناغع ناطلس هدنخرات ۱۱۰۱٩ «هدلاح یمیدلوا

 یا و هر کص ندکدتا تموکح یارحا یآ ز وفط هلا

 «یرلعاارحا رلکلرک امغی شعب هدنادغب كنيراراتات

 ارحا یرما یفیدلآ ندیلاع باب فرط نوچرابیدأتو
 «قرهنلوا ل هدنخم راب ۷۱۷ ۲ هنن رزوا یسم هم هدنا

 شت ٠٥ رکص هثش ریو شماکچ هنسهب رق یلهحارس هنب

 .ردشعا تاق و هداروا هل "ینیدلوا زواعم یشاب

 هد سد دبا رورپشم هل راسح و نیایش هدنکلهک

 .ردشل روک یرح هدننامز یملناخ

a 4ماع ندنلسن  

 - رحم و لش هب هحاتح هدعب و ؛شماشاب هدیداعس رد تقو

 جاحلا .بولوا

 ۱۲۲۲ .ردشعا تافو هداروا هدنخ را ۱۲۲۹ ۰

 رب كنیرلناخ مرق هلیاونع « ناناخ نیلک» هدنخیرات
 هعبطم هدنشرا ۱۲۸۷ هک ؛ردشمزاب ینسهچخ راز

 .ردراو ید یسهجعاود .ردشكوا عبط هدەصاع

 ترضح ( هدعسلا بیّوذ یبا تن ) | لر
 توس كزمدنفا ( ملص) نیلسرلادیس * ٠

 ی .ردواخ رب كرابم ندناباع «بولوا یرلهدلاو

 یدآ كنیردپ «بولوا بوسنم هنسهلیبق رکب ن, دعس
 یدرعلادبع ن ثراح

 هنتقفش شوغآ نکیا لفط یمرتح یا ترضح یدیا
 .یدیا ردنا هظفاحم نسحو روس هداعلاقوف .بولآ

 ؛شلک هناعا بولوا تایحرب هدقدل روس توبن نالعا

 یسهحوقو «ثراح ن, هللادبع

 هتم رح هداعلاقوق هدنغیدراو هیون ترضح دزو

 .دنک نمدنفا(ملص) تاتاک رخت ترضح ؛بولوا لئاب

 توب .یدرارتروتوا هنیرزوا یرلادر كرابم یرلپ

 ی ل ح ۱۹۷۸

 ید وش ایرثک | ن کرت و یوا هدنراتیلوفط یزمدنفا بام
 :یدرارولوا زاس رت هلیسهنارت

 هقباف هیتطعا ذا براي

 هةراق للا ىلا هلعاو

 هقع ادعلا لیطابا صخراو

 ندهیاسغ دام ( ثراا تن ) ا
 یزمق كج عالا رعش ینا ن ثراح

 نالو عوقو هدنسهرا ءامساءام نب رذنم هل ردب بولوا

 كني ردب هدهراح نالوا دودعم ندیع مایا رویشم لاو
 هلا ( هیلح مو ) هعقو و هلکعا جیم ین رکسع

 .ردشمک هنمکح لثم برض «بولو تربش

 ىرجه نرق یجنزوقط (هللا فطل)
 «بولوا ندنسهسامع یاد ربهاشم ی.

 مظعاردص 9 شاپ نا دج ناطلتتس متفلا وا

 اهد هدعب .یدنا یسهدید فطل كناشابدوجحم نانلو

 یساتسیردا هدنرفس ناریا.بولوا رم تقو یلیخ

 میلس ناطاس زواب ریارب هللا كب رفعح هداز جاتو هللا

 رب هلیاونع « بئارغلارڪ ۰ ردشف و هدنرلتیع+ تنا

 لوا ممق اوا کرم ندعسق ییا هک. ردراو یبلأت
 عیدبو هیفاقو ضورع ید یسنات مسقو هیسراف تاغل
 « یهلح تغل » باکو .ردعماج یدعاوق نایو

 یجرشو نتم رب قلعتم ها ف .ردفو رعم ید هلک غد

 .ردراو ید

 یعت وا( یدنفا ميل ادبع هداز - ۳

 E یلناغع یرجه نرق
 ۰۱ ۰ و؛شلوایرکسعیضاق لیاهور«بولوا ندا و

 :ردکنوا تم وش «ردشعا تافو هدنخرات

 رددیص ییوهآ یزوکرب هدناهج مدصق
 رددیق هنیفلزو لک اک دنک مرکف

 تی نوق یعنوا ید
 EE 8 ۱ یمیلح

 «هدن ر لک لهدا یرلت مضح ناخ ماس ناطلا زواب

 هنیرلیدنک هجرت بحاص ؛نکیا یسیلاو نوزبرط
 نسحو ىلضفو ع «بولوا یسهحاوخ <« هلا باستا

 تبح هداعلا قوف كنادردق *هداربش هلسسح قالخا

 بقاعتم یرسولح .یدا شلوا رهظم هنافتلاو

 -زامریآ ندن رلتبعص «قرهرویب بلج هلی یی هجرت بحاص
 هدیهاشداب ترضح تبعم ید هدن رفس ناتسبیع .یدرل

 كہلاراشم هاشداب .ردشعا تافو هدفشمد .بونلو



68۰ 

 ام ح

 .ردیومو یخد یرلکدنیک تاذلاب هنسهزانح كنيهلح
 :رذندن راعشا كەر بحاص تل 9

 لود فلز لوا هللا فطل یدیشمریک هلا
 مدّتسد هک ناص

 لا كنسهعطق هروس (ةاج یسیعو) ۱

 هنتالو هبروس :بولوا ندنرلرېش روېشم
 كتبالو ردك كغاصس رب نالوا یانمه قوم

 «هدنب رق یدودح كنتيالو بلح یتعی هدنلاعش یایتتم

 كچ وکر, نلنید" الع)و هدنسبقرمش لحاس كنب رهن یصاع
 هرتمولبک ۲۰۰ كماش قشمد قرهلوا هدنکتا كغاط
 لا لاش شرع ۳۵۰۸ هدنتسقرش لا

 اطخو نيچ تکدم یدا

 ج

vr we.”هلا روس . ردعغاو هدیقرش لوط  

 « یرلهلح شعب ید هدنحراخ كروس «بولوا طاح

 | - راچ ییا قرهلوا هدروس جراخ یرکیدو لخاد یرب
 «یسه رب ۲ ,یدحجسم ۱۲ «ینبرش عماج ۲۲ «یسش

 | هتسخاب غرب شوا هوالع اکو ا یسافشلاراد رب

 ی مه م ناببص ٣ ۹و یادتار ها هدش ررب «یسهناخ

 ییا صوصخ هلانا یرکیدو روکذ یرب ؛یماسیلک ۳
 .ردراو یسهعلق ربو یسهلشق ۲ «یتکم نایتسرخ

 تسوا كصج .ردیا اوراو قس ینسبنارا نالوا | هدنربن یماع ؛بولوا طاع هرو غاب قفارطا
 هد رل هچاب و نانلوا اقسا هلرلبالوط نانلو یربندیکسا

 یسلاها .رولوا لصاح رلهویم قوجو لزوک
Neesرد عو مالسا یسیلک عمق «بولوا ردق  

 هلیعسا (ةاج) هدناروت «بولوا هبصق رب یکسا اج
 | ریعت هدننامز رایکقلس هرکص ندردنکسا .ردروکذم

 هدعب .یدیششوا هیعس (انافییا) «قرهنلوا عیسول و

۱۹/۹ 

۱ 

 ۲۳۳ ) وو دو

 ام ح

 هدعب .یدشلوا فلت یثک كب شب نوا ندنسلاها

 كرلن و «قرهنلوا راعاو ریعت ندنفرط هیوا كولم

 ریش خروم هک. ردشم روس مکح
 ندهیمالسا یایداو اهگریهاشم . ردندرلت وا ید ادغلاوا

 هداجچ هد یس هبعش سس

 ی وج توقاي یبحاص » نادلبلا عم « «بولوا یسار ۱

 .ردند هلج وا ید

 چوا ندا بیکرت ینتبالو هروس .یغعاعس ۱ اچ
 «بولوا یسلاعش لاو یر كغا_ےس

 455 تتم لقتسم اوز ًاقرش «هلیت الو بلح العش

 كتتالو تورب ید ابر « هل _غاعس ماش توی

 ی ع ےسق .ردددودح هل رلقاعس هيقزالو سلبارط

 كن هریصن لبح نالوا هدنیهح یدعبام كنانبللبح

 ها یسیقرش مسق .بولوا ترابع ندنرلکنا قرش

 یعدق مان .ردیواح یرلهب ضعب نکلایو كلزود
E END 

 ندقدلوا لخاد هنغاحنساج قرەقا یرعوط هلاعش

 ذخا ییرلوص كياچ جاق رب ندلوصو خاص .هرکص
 كلزودو «قش هلاعش ندیونج ییاول .كرهبویب هللا

 ا یک لوک رب نالوا رک لوکومج تک |

 | 2 رلبلام ور .بولوا عبا هنسهبخ را لاوحا ته روس

 ۱ جرات ۱۷ هرکص ندقدنلو هدنسهرادا رمورو

 جت الص ندنف_رط یرلت مضح هدیبع وا هدنسب رحم

 یعجوا .ردشلوا هیمالسا كلام هيض «قرهنلوا
 كجوک ندنافاضم صج دهنطساوا یرح نرق

 ۱ ۹۶ دق بک شعب تح «بولوا ةد هبصق ر

 نارع بسک هدعب .ردشفلوا داب هد (هرق) هدهیرع

 هغغل وا لع ندننافاص كيوب صج ؛ بودنا عسولو

 هنطبض دب كبيلص لها هدنخ را ٩۰۱ .ردشمالشاب

 شالوا صالخسا ندنفرط نیکتفط قلرآ رب بو
 | تیا «قرهنلوا طبض ندنف رط رلکنرف هنب «هدهسیا

 ناسل یس هلج بول وا مالسا الماک یروصقو ینا رس

 «فیرشعماج ۱۲۳ هداوا نورد ۰ رل ردهلکتم هلا ییرع ۱

 ۵۵۳ .ردششوا مف ًایعط ندنفرط ییوبا نردلاحالص
 بولوا بارخ ییخ ندضرا تکرح رب لتدش هد

 - وصحو تبنم لا كنسهعطق هبروس یعاعشس اج .رلیا
 «درآ «یادغب یتالوصح هصلشاب .بولوا ىلع رادل

 هغمراقبچ غایو یراد ضاب لق كجم صم

 .هزبسو هویمو ندهراسو قوماپ هلابوبح ضعب نایاراپ
 هدن رلکتا كنهربصت لبح .ردنرابع ندنعاونا كرل

 قلن ودواو كلهتسارک «بونلو یخد رلنامروا للیخ رب

 .ردلزوک ید یرلاعرم .ریشیتب یعاونا كرا_جشا
 - افیچ كہا یلبخ «بولوا قوچ هدیرلجاغآ توط
 راکلهشود لزوک «كرهنلشيا هدنلح یعسق رو «ریلیر

 ۱2۸ او هکر فرا دز ا كن دایی
 .ریلیپاپ تاجوسنم ضعب ید ندکوبو قوماپ .رونلوا

 «ج+ رام هلا تاجو نم ومشاآ یسهیعانص تالومم ۱

 كالیحریمدو ند هيجارس تالو ضعبو یغاتلاق رک

 «بولوا هدنرهدار ۰ یسلامها .ردنرابع

 یردق ۲۰۰۰ و مور یو ۰ ۰ کاپ درنو



 ا
 ۷ هبکت ۲ .اسلک ۲٩ «هسردم ۲ .رچسم ۰

 هتسخ ۲ «یتنکم نایبص ۱۲۹ و هدشر ۳ «هبرت

 ۲۸ «ناخ ۱٩ «ناکد ۳۲۱۰ هصلباف ۱۰ هاخ

 دوحوم ماج ۲۲ و نورف ۱ ۵ ؛نمرکد ٩۳ «هزاغم

 ندعود نویلم قح ییا یسهعورم *یضارا .رد

 . ردهدایز

 مسقنم ههیحان ۲ واضف ٤ ريز هجورب یاس اج
 .ردعماج ییهرق ۲۱۰ بولوا

 ارق ددع یجاو اق

E ۱ ۱ 

 رصد

  ۱ eی وبق ییا 0
 5 ۰ هب دیم

 6۱ ۰ هيس

 ۳ ۲ “اج

 كب هدنداعس تقو «بولوا ندهباعع ۱ اس

 .ردب وه یعیدلوا رایتخا

 مظاعا ( نایلس نب — لیعاعساوا) ۱ ا
 هفینح وا مظعا ماما بول وا ندایقف

 ندکلام نن سنا یبقف .ردیسهحاوخ كنبراتمضح

 هدنح را ۱۲۰ .یدیشعا ذخا ندیعخیهاربا یدحو

 رداو ضعب هدقح یرکو دوح .ردشعا تافو

 رلسب ریقف یللا هدشرش ناضمر «بولوا لوقنم

 رزوب هنبرللاو «رریدیک هلا هبسبلا یک ینوک ماریبو
 . شعا رریو (اریل ردرد ًابیرقت هک ) مهرد

 تیز سس م ا ۱ هر وارلادامج

 ؛بولواندابداریهاش(ینابیشلا )
 «قرهنلو یراعشا قوح اب كع یارعش هدنظقح

 . ردشملوب ترہش هلیبقل ( هوار ) «هلكمتا تیاور

 ۱۸۶ «بواشاپ هدننامز هیسابعو هوما تلود
 . ردشعا تافو هدنخرات

 - دیز نب لیعاعسا وا) |
 یعا هغوط ندان | (یرصبلا ]

 كنالعو ابقف ربهاشم «هلتواکد لاک «هدلاح ینیدلوا
 د هدم ولع اتو ثیدحو هقف «هلتموادم هننرسرد

 ر رذلاداج

 ها هدافاو سیردت هدعبو ؛شلوا یخانص یلوط
 - ریدشدتب هبلط ضعب ندا ریهاشم بولوا لوغشم

 «بواشا هدهرصب هدب ره نرق یعکیا ردم

 .ردشعا تافو هد ۷
 تعحاع هننسهدام « راج ناو »| چ

 | ۰ هبرویپ

 یلوط دب هدهراسو قطنمو هیمکح مولع «بولوا
 "دن ربش (هتسوغارس تع 4طسق رس .یدیا یحاص

 ۱ .ردشه و لوغشم هل ردنو هدافآ

 تلخ (نواوطنب شبا | ورا
 شعا"درش هدرصم هدننامز هیسابع ) «

 دجا «بولوا یسجنکیا كنساما نولوط ین نالوا

 یلافو كنيردب «هدنخځ را ۲۷۰ .ردیلغوا كنولوط نب
 سوبح هدننامز كنبرد بوک هتراما دنسم «هنبرزوا

 ؟؛شعا لتق یمابع یردارب ندبا عانتما ندتعیو نالو

 ن دجا یسهداز ردارب كہللالع دعم نانلو هفیلخو

 بولغم هد راح ییا ییدتبا هدماش هلبللاب قفوم

 هرکص هنس رب «هدهسډا شلوا روبحم هندوع هرصمو

 هبطخ هنمات یدنک «بودیک هنتیح سوسرط

۱ 

 «بوديا تاقو هاب دم هد ۲۸۹ .یدا شعوقوا

 هفیلخ هلیناونع هللاپ دضتعم قفوم نب دجا هیلاراشم
 یافا هلیلاسرا ابنارک یایاده هجرت بحاص «هدقدلوا

 ةلباقم جد هبلاراشم هفیلخ «ندنکیدتبا كربت
 . نوجا هنس زوتوا رارب هلیلاسرا جانو جو رلتعاخ

 . هیحوتو كرت هنیدالواو هنسیدنک نامرفاب یتلایا مصم
 . ید (ادنلارطق) یزمق كيوراج هدهرصوا .یدیشعا

 هللا یالآ لمکم «كرهزبدیا کنت هییلاراشم ةغیلخ
 ۱۲ .یدشلردنوک هدادغب ندرصم هلرازابح ریغآو

 ۲۸۱ یرکص ندکدروس تموکح نوک ۱۲ هللا هنس

 قافنا هدنرلنم یرلهداخ هل رله راچ نکیا هدقشمد هد

 هرصم یشعن بیرلعا حذ عین مک هتل «ایودا

 ؛شفلوا نفد هنا یسهبرت كنبردب .قرهشلوا لقت

 .ردشلوا یناخ شدح رک اسعلوا یلغواو

 هد (ملص) هللالوسر دبع (ییللا)
 ؟نشع و کاش هدهنندم «بوغوط

 هفشرش ثیداحا تیاور ند (هضر) رع ترضحو
 تیاور ندنسیدنک ساج ن ورع وا یغوا .ردشعا
 تا

 برح نی نایفسوا (لیجما) | ار لاج
 كيپلواو یسرشمهكنوما ) ۰

 همدنفا (ماص) هلالوسر ترضح «بولوا یسیراق

 یراقحهروس روم نیل هک ندننوادعو ضغب لاک

 نارق «ندنغیدیشاط یلاچو نکید هنیرزوا كلوب

 اج



 بطح هدیبرع .ردشلرویپ رکذ هلتفص و هدي رک
 یدد كي هموقم «بولوا هبانک ید ندیدوق یدید

 تفص و ید هلا انعم و .فلعلوا هماغو یحصدوق

 . ودتسانم ةد کز

 ۔اضا امسا رکید كنهلک ویو هلا و | اچ
 دالب و هد وتو را رح هلسف

 رال قوسچ رب یواح یهراح ٌهيندصعم هایم هدیرع
 .ردراو راهرقو

 و مات نور 9و لک ارچ
 یوکرب ویب هدنس ع لحاس كن ۳

 هل رهاباق نالوا عفا هضاما ضعب «بولوا

 .ردر وی

 كنب رب ندنيکر شم ؛بولوا ندنااتعع 2

 DE «هدلاح یعیدل وا یس4 راج

 اذا قوچ كب ندنفرط یرلبحاص «ندنفیدلوا شلک

 قیدص رکبابا ترضح اجرت «هلغلوا راچود هناقحو
 .یدیشلروب قاتعاو ارتشا ندنفررط (هضر)

 سنوتو هدنس۸8 رش لحس كسن و هاج

 - رش بونح ورتمولیک ۷۱ كنبرپش
 یسلاها ۰ .بولوا هلکساو هبصق رب هدنسق

 هلروس .ردراو یلاجارخا یادغبو یغاب نوتیزو

 ضشعبو یرلهچغاب هدنحراخ روس ؛بولوا طاح
 جاق رب هدنرراوح .ردراو ید یرک شوک لا

 .رددوبعم یر ار ا
 لغوا كسراترضح ندلاسش قا

 . ردف و رعم هایصلخ (یدج)«بولوا

 1 .تعحارم هنسهدام « یدج » 1

Eاما ي ریهاشم ۱  
 یلغوا كنيدنفا ینطصم حش یل هیس ۱

 ناطلسس .ردفو رعم د هلکغد هداز جش « هلغل وا

 هدنراشرشت ییدیساما یرلترضح ینا ناخ دزباب
 قوا ؛ هٍلماح هنداعس رد هدعب .هلکیشیروک هلبسب کا

 هدکلشکناک .یدراشمروب نیمعت ج هنسهواز یادیم

ANهدنخم را  

 هلال ادم

 .یدیا روبش» یخد هدکلیجزوو
 سس

 نا ن 1تا هحاوخ)

 ربهاشم (ییورق رکب

 - عماج » هدنسیرجه لاس ۷۳۰ «بولوا ندنیخروم |

 كنیدلادیشر نب نیدلاثایغ ریزو یحاص « عراونلا |

۱۹۸۱ 

 باتک رب ربتعم ك ج « هدي رک جرات » هنمات

 هبسابع تفالخ هلیسهعدق كولم ناربا هک«ردشم زاب
 ندنلاوحا كن هبمالسا لود ندیا روبظ هدناربا هدننامز

 هرکص هت رب نوا ندنلاا یخرات و .ردشحاب

 ثحاب ندنلیهو ایفارفح هلیناونع « بول قله »
 ۷۰۰ ییافو .ردشعا فیلأت ید رمتعم را رب رکید

 هل حق نیدلار سر یردارب د ئا عقاو هدنخم را

 .ردیندریهاشم ید قوئسم

 متتامز تابع تقال )۰ ۰
 - روس ته و هده روس هلا هر رح رم وکح هد۵ب | هوم 0

 هللا دبعاعسلا ونا یسسوم كنو «بولوا تلود رب شم

 لا هدننامز هلودلافیس ندنرللغواو ؛ردنادج ی

 یتموکح راد «بولوا یلناشو یلتوق كب قلود نادج

 مه رلرپ قوسچ رب ندرلمور هدیلوطاناو «عیسوت
 بلعث ی ندبرع لئابق نادج . یدیشعا طبضو

 یلغوا
 لصوم ندنفرط هللاب ینتکم هفیلخ هللادبع اسلاوا

 تالاب
 هل و دل رصاب یلغوا دو «بولو وا لوتقم هدنس هعذادم

 .یدبا ندنسایماكپللاب دضتعم نالوا یهصتلآ

 رهاق هدنخرا ۲۲۲ .یدیشعارق ذوقنو

 لا قتم هفیلخ یر یرکب .یدتشلوا قلخ نسح

 یردارب هلودلارصات ؛هدنکیدلک هلص وم 6 یدادغب

 ؛قرهنلو هدهفیلخ تەدخ رارب هلا ىلع هلودلافیس

 نیدناربصات .یدرلشل وا لٿا هنازایتما قوح رب اهد

 ۱۳۳۶ دا اسو راو هال وه
 ندبیو لآ .یدردبا مکح هدرلفرطوا راسو هنداو

 هل و دلا صاب هد دشا طض یدادغب هل ودلا-رعم

 املا هبهلودلا فیس یردارب بویمهروط هدلصوم
 هدهلود) فیس یلود نادج لا هلهحووو «شعا

 رخ یهدنرغاط هروس هیلاراشم .یدا شعشلرب

 رب یشراق هرلکن رف ندا موجه هه روسو هرلنابتس

 یک ییدنک بلاغ دنرتکا «بودیا راهراح قوچ
 27 نو هدنلا كنفل وطاربجا مور هتتاطتطمق
 «شلک ردق ههیسآ بوسا ارضا هعفد ییا ید
 - فیس هدنخرا ۳۵۹۰ .یدیا شا عانغ قوج رو

 راو یلاعملاوا هلودلادعس یبغوا «بودنا تافو هلودلا

 ؛بوشارغوا هلا هنوعرف ندنرلهلوک یسابابو ؛شلوا
 مکح هدیلح هنوسع رفو هدصج یسیدنک ندم رپ



۹۸۲ E 

 روجکب ندنراهلوک یساباب هنپ «هرکص ندکدروس
 لخاد هبلح هلودلادعس«هلکعا ساحو ذخا یهن وعرف

 ندهلودلادعس .یدشمرو ییەقر روک «بولوا

 تراما نیشن دنسم هدہاح لئاضفلاوا یلغوا هرکص

 رصن وآ ربزو ندن ویمطاف «هدهرصوا هددسیا شاوا

 .ردشلوا ضرقنم یلود نادج لآ «هلکعا طب یلح

 هرایتخ ندې و لآ بلغتوا یردارب كلئاسفل وا

 دادما هنسیدنک یشراق هبهلودلادصع بودیا الا

 بلغت وا .هصتاوا لوتقمو بولغم رایتخو ؛شعا
 هدهب راح ییدتیا هل رکسع كنهلودلادضع هدلصوم

 هددسیا شا لالقتسا نالعا دند رام «هلکمک بلاق
 ؛بولوا روبحم هرارفو «بواغم هد۵ راح یکبار

 یرللغوا كنهلودلاصا . ردشفلوا لتق هدهلمر

 كن هلودلا فرش ندې وب نک میهاربا

 هک هشناچ رصم « هدلاح یراقدلوا هدنتمدخ
 یتسلاو كناروا هدنرالوصو هلصوم قرهلآ تصخر

 یهدهسرلشعا دادرتسا ییلم كنيرادادحا «هبا_لتق

 فرطر هد ۳۸۰ :بوروس تموکح هنس جوا رکلاپ

 كن سحو ماراو بلغت وا هلهحو و .ردرلشلدیا

 نالوا هرزوا قمریدناوا ندیکی یتتلود نادج لآ

 وا یری خا كنادج لا «بولوا هدو۔۔ےہ یرادپج
 تقو هکمروس مکح هدو فک, ریلی هتل وادع لئاضفلا

 هلودلارصان ران روس تموکح لصا «نوجغدم هلو

 قور بآ كتنود و  .ردهلودلادعسو «هلودلافیس
 رکو هصوطسو توق رک بولوا هلودلافیس

 .رددیع كن و یامزقالراپلا هح هبلگ تایقرتو یراعم
 هد ٩۰ یتموکح تدم كلود نادج لآ

 و

 عقاو هدنتلایا هطانرغ كسلدنا | ره
 هرعاشو هسداندنس هبصق(شایداو) ]

 كنب راعشاو هلن وق یهدنحاصف و رعش بول وا زا رب

 لج تا ییارب وش . ردهروپشم هلمتقاطل و نسح

 : ردندن راعشا

 داو ءاضمرلا ةعفن اناقو
 جلا تقلا فعاضم هاقس

 لع عف .,هحود انالح

 طفلا ىلع تاعض را وذح

 ا له داو

 مدل ةمادملا نم ذلا

AEEا ا زی یاری یار  

 مح ۱

O Eرویشمل كسلدنا ۱  
 - وا ندیرهیئغم ) <“ ۰

 .یدیا یسهحوز زی نعلادبع ن ماشه ندارزو بول
 هل راطفو لع (هنیتیملاقثاو تنب)
 هقف «بولوا ندرلداق راعش تربش

 .یدیا یسهبحاص یلوط دب هدمولع راسو ثیدحو
 «بواشاب هددادغب هدنرخاوا یرجه نرق تو

 .یدیا روم كب یصصن و دنعو «هلغلوا یلاسل تحاصف

 ندنیلدح ریهاشم .یدیا راو یظعو سلم صوصخ

 ۱ ۵ دم

 هشرش ثیداحا تیاور ندهججرت هبحاص یناععم نا

 ۰ ردشعا

 كناد کیا ندهبناغم یارعش مد ۱ زر

 ندلاسش قآ نیفراعلا ناطلس (هللادج) یسیجرب

 “هلا ولس هلع قبرط .رولوا یپنم ید رو ریس

 قحو هل ود تصانم هرکص E تالاک باسنکا

 قعانق هشوک بوی تبغرو ليم ید ههفیظو
 :هدهسیا لکد فیطل ردقوا ینابلزغ .یدیشغا رابتخا
 یلیل» «افحلزو فسو» .ردسهاسو فیطا كب یلایونثم

 « یلاحور دلوم» .« ناخ دلوم» ««نونجو

 «بولوا یسهموطظتم شب هلرلناونع « همانتفابق » و

 « احازو فسو » یروبشم لاو فیطل كا كن هلج

 هجر ندنسهبسراف هموطظنم كنيماجالم کید

 دریاب ناطلس .ردراو جد ی رله و الع یلبح هدهسدا

 تافو هدنخ رات NE و «شماشا هدنرود e ناخ

 طخ یدنک ییسهموظنم «اضلزو فسو » . ردشغا

 هلینیع دک كرهدیا تحورف ی رهخس و خاسنلسا هلیتسد

 ؛ دندنش همانتفامق « تا ییا 9 وش شرک

SESباتش  

 باو صو رکف لیلد رعما كلر
 یشوک یک یدک هسل وا گاج وک

 یشوم رریدنووا هدقلیرغ وا

 هلفلناوح فد رعت هد هيف وصابآ یسیعنکیا ےس

 یاوعد هیزاریش "یدعس حش «بولوا قورعم
 راعشاو دیاصق قوح ك هدنطÜوح .یدردیا تالا

 ت ردیدن راعشا يلج علطم وش یدیا راو

 نالوا دنر یا كدهاز همش وط هثناسلیط

 حال كلر

 ودع رب و یرهز ردتقص مددک رذح لق

 ید نده اک یارعش نرخاتم
 چ
 ا



 هل ات ی تا ها

 د ۴ 0

 ندنسالع هنطآ (یدنتفا یدج دجا) یر
 ءنکیا لونشم هل مولع رشت هدروکذم ریش «بولوآ |

 رب تس کیا وش .ردشعا تافو هدنخ را ۲
 : ردىدنتعن :

 تمه هليا لیربج هیهردس جورع كدلق بشوا
 نس كسایضرپ رو هک هلکرون یدلوا ضرا ایم
 ماعا كدلیا یالص هدسدقم بولک

 نس كسادتقم ماما حاورا رایدلوا مج مدوا
 توب

 ندرودع (یدنفا یدج رام دجا) یسجنکیا حج

 لثاوا ءبوطا یردارب كلتشدنفا فر
 تقیقح نیوتخ کال هذن کیا ندا 9
 ۳ رایا هلا ااوزو L5 رود كرهدیا ولس هند

 :ردیدب راعشا هداج تب کیا وش .ردشعا

 ریثأت شوسالا “زيد یدتیا ىلعل قارق
 هجکدت کی دل وا ناشخدب ناک راغاط هدرکح

 نا ینرمسح نابدای هینچآ
 هجکدتک یدلوا ناپپ دیما_ شکن درظن

 یاهع نیرخاتم (س دجا)
 نع «بولوا ندهساغک

 «هلدورو هنداعس رد هدا یعبدل وا لناتسغاد لصا

 ضعب دحاوتق باب ‹ڭرەدىا ا هب ىلع قیرط

 هتغلاضعا یراعم ساح«هرکسندقدنل و هدراس رومام

 (هنیاعمو شیتفن نمحما) هدننراظن ینراعم هدعبو

 زارحا ینسهبب نیمرحو «شخوا بصن هةساير
 هد ۱۲۹ یمن هدننساتا هلاز تراک ٩

 هدیکتشا

 یدنفا ید

 «بولوا روما هناتسناغفا هدنتقافر كنبدنفا یناوریش

 - دنه » ربو ؛شثا تدوعو تعزع هلیقب رط ناتسدنه
 رثکا .ردشللا رقنو رر « یسهمانتحایس ناس

 هقف ,بولوا یسهیاشنا هوقو ینامولعم ندمولع

 .ردراو یسهعوبطم راث آ ضعب قلعتم هنئیهو هنایداو
 .ردشعا تافو هدنخ را ۳

 نارود هاشداب )س دجا)

 قا ناخ دیعادبع ناطلس

 ترادص دنسم هدنراتنطلس لئاوا لش رلتضح

 رود بولوا ندهیلع تلود یارزو شمع هامظع

 بتارم عطق لوسصالالع هدیناخ زیرعلادبع ناطلس
 «قرهنلو ا هکلم قوج رو كردیا

 رلتیالو شعب هرکص ندکدتیا زارحا یترازو هبئر
 یسهنس ۱۲۹۵ «قرهنلو هدرلت راظنو هدن رلکابلاو

 هنس رو ؛شلروس نیبعت هنرادص دنسم هدنمرح

 ماش هدعبو نردیآ هرکچ ندقدلات هدمافم و ردق

 اشا یدم

۱۹۸۹۳ E 
 هدماش هدنرلخ را ۱۳۰۰ قرهنلوا بصن هنملیلاو

 .ردروہشم هلتمافتساو .ردشعا تافو

 كن رب رع سل دن( ۶ 9 ا

 ” ند شارع راثآ عنصم كاو كوي كال

 كنيحابسو راوزو مق مویلا هدنرېش هطان رع «بولوا

 فئاوط كولم یارس وب .ردیارس رب بجوم یریح
 وا ندرجا ی نروس تموکح هدهطانرع هدننامز

 یرج نرق یج دی ندنفرط فسوب ن دم هللادبع
 ندنانیزتو میسج احراخ .ردتعهوا ان هدتکاوا

 عنصمو نیم هداعلاقوف یسبرجا .هدهسیا یراع

 كنبرلنوس عونصم ندرلرمرم كنراکنر بولوا
 هنیرزوا مرم «یفاطلو تفارظ كنراهبقو رکو
 تریحیرایزاب تفرکو یناسزت عاونا هل رهع وا نالوا

 كنبرلهعوا هلراهبقو رک ضعب یتح .ردلوقع یارفا
 هلا هرضاح تايقر یهدعبانص یهدنوک یکن وک و

 ایوروا یفیدلوا لیصتسم قلپاب یریظنو لثم «ربارب
 تباع كیارس وب .ردبیاع قفتم هد یرثه بابرا

 جارس ین) یرب هک ردراو یسلوح یکیا نحو عنصم -

 هلک د ( یسیلوح رانالسرآ ) یرکیدو (یسیلوح
 ند مص ضاس هدنسهروا كنسهنکیا .ردفو رعم

 ندم هایس هدنرزوا «بوتلو ضوح رب عساو
 هضحوح ندنرلزعآ یرللکبه نالسرآ اط رب عونصم

 وص هلرایرو ندشنتلآ رپ ندارواو «رولیکود وص

 یلوح و .یدریلیغاط هنفرط ره درلهچگاابو كيارس
  ۸لصاملا .ردطاح هلرلنوئس كسکوو لزوک

 یسهعجم هنوع رب كن هیمالسا تبدم یهدسلدنا ارجل ا

 نایاش هترابزو ریس ةقيقح تورا ج

 .ردندباخ
 هر هر كناذ کیا ندا ۱ نار | كىا ۱

 هالادع ردیفخا ج ی نارج

 شمروی « هیما یبل لبو » هعفد جوا لمدنفا
 نب نارج یسیعنیا س .رذشعیا تیاور ینراقدلوا
 ترضح دزن ریارب هلردارپ ید هک« رد را-رفنا هث راح
 ؛شلوا لخاد هنیدادع هباصص «كرهلک هبیربمخیپ

 .ردشه و رضاح ه دنع نا وحرو

 ةراحص ( مش هاه نی بلطلادبع نی ۱
 E کن 2 ا ا و ا

 (هراعوبا) یسهبنک .ردیرا وکرزب مع دنا (ماص)

 ۵ رم



E 
 - دبع ن بیهو" تن هلاه) یسهدلاو .زد (یعیوا) و
 مع كنهنمآ بانج نالوا (ماص) هلالوسر ما (یانم
 .یدىا یردارب مال كبلطلادمع تن هیفصو یسهداز

 شا عاضرا یزمدنفا (ماص) هلال وتار ات

 هدرج ترضح ( هبیوث ) یسلدازآ كلبحوا نالوا

 لوسر ترضح .هلغلوا شا عاضرا یخد ی (هضر)
 ندمدنقا تام تلاسر .یدبا یردارب دوس كمركأا

 ثعبم .یدیا لوس شاب ترد هدتاور رو ییا

 ترضح تبعم ؛بولک هناعا یمهنس یعکیا كنو

 هدنسارع ردو ؛ش۶ا ترجح ههتذم هك راه

 یتسهداعلاقوف تراسحو تعاصث «قرەنلوب رضاح
 تولوا ضاح ید هدنسارع دحا .یدشلیا زارا

 ندکدردنوک هنج یییثکرب زوتوا ندادعا رافک

 یسهنس یعجوا كنههوب ترجمه «هرکص
 ءادبش :یماسن تكنیکرهم :ردشلوا دنبش هد

 یرلقالوفو نوریو قمراب یراردصو نطب كنيلسم
 ؛ندنر لکدتیا دابتعا یو هدناکرح هنادرمان یک كمسک

GEلهاو هنمارک ةباحص هللا (ماص) هللالوسر  

 یسهدلاو كن هب واعم نالوا هروپشم هاب تالش هنت

 ه رف بو راب ی ردص لرابم تن درج ترضح دنه

 .ردثم راب وق هل رل شید ین رکح

 یتسیدنک بودیشیا تابش كنهرج ترضح
 قوچ بولوا ردکمو نوزرحم هلیسهدایز ؟هجروک
 ترضح .ردرلشلمق تاذلاب ین زا هزانحو ؛شالغآ

 .رلیدنا هدنشاب ۵ ۷ هدننداپش هدرچ

 رکید ریز هحور هلعسا و ندهباعع

 ر دراو ید تاد جاق رب

 هنفیدلوا زئاج قمزوب یجوروا هدرفس هک.یلسالاو رع
 منبر ۱

 نهدنفا هان تلاسر

 هدلاح وا

( 
 ب

 .ردیسیوار كشرش ثیدح نالوا راد
 کرد تعا تافو هدنشا ۸۰ هدنیاور رو ۱

 اع دحا یار لا دعس یردارب هک.راع نم هدزمش
 لغوا هک« نوع ن هرج بس .ردشو رضاع هدنس

 یاعد «كرەلك هب ی ربمغیپ ترضح دزن رار هلدزب

 یذ نر كلام نی هرج بس .یدرلشلوا لئاث هیوب
 بت و واھ کک

 ریظم هیهاتپتلاسر شیاتس ؛بولک هیوبن
 .یدرلشلوا

 هره
 - رش ؛بولوا هبصق ر هداصقا برغم

 ڼیسح نب نایلس ننسح ن, هرج نداق

  م ح ۱۹۸
 ۳ مر) بلاط یبا نب ىلع نب نسح نی ىلع نب
 نسح یردب كہا اراشم ینا .ردشعشوا ا ندنف

 هدارواو هردالوا لخاد هب رغم لوا لا نداف رش

 ید (هدرج قوس) -.ردشعا رثکتو بعشت ییاقعا

 فی رش هنب «بولوا هبصق رب رکید هداصقا برغم

 .ردیسهدرک انب كييلاراشم
 ندنویمطاف هدنئاوا یرجهنرف یعشب | | هزج

 رب _هدرصم هدننامز تيسللا اب کا )

 یسهفباخ و یدیرم كرارض ندا دا ا دانا بهذم

 عبا هلطاب بهذمو ېد هيلاراشم ر اریکح .بولوا

 بهذم وب مویلا یرلضعب ندرلیزرد .یدیشلوا
 .ر ردعبار هداحلا

 نالوا یوم كنتلود ین وبققآ

 كب هزم یسهحس كنسحنو زوا رویشم
 ۔ هروع.تلود (هرګص ندکب نام هر 5 یردب ؛بولوا

 كش رفرط رکیراد «قرهلوا هدنتیعیات تب

 ۰ 2 یارخآ ردق هةل قرق .یدیشلوا یسیلاو

 .بودا تافو هدنخرا ۸۷۲ .هرکص ندکدتبا

 .ردشعا تنطلس نالعا نس

 2 ۱ را دار ناطلتس 1

 -وا ندنلاجر هدینرک لا كني رلت ۱ ك ج
 قداص كشرلتضح ناخ دم ناطلس یلچ «بول

 بحاص .ردیردارب كناشاپ دزیاب دوانرا نالوا یسهدنم

 ناخ دجم ناطلس یلچ یتعی ههاشداپ جوا ید هجرت

 ناخ دم ناطلس حغلاوبا هللا یناٹ ناخ دارم ناطلسو

 ا .ردشعا تمدخ هتنارضح ىا
 ۳۳ لو قانا وق یسبال هدننامز ناخ
 رلتمدخ شعب اهدو «شلوا عنام هنسمشبچ هناروا

 یردارب هدشنامز قنات ناخ دار ناطلس

 > نوزوا نالوا یناخ

| 

 همزود «قرهلوا هدنتیعم كناشاب دیزباب هبلاراشم |

 ندا ید یسکیا «بولوا ا یشراف هبافطص

 ۔اقم یر زو كتهمزودو «شملوا ریسا هدنما* نپا هرد

 ماست هنماقتنا دی هددینح یلغوا رم ز ا نالوا هدسم

 هجرت بحاصو «شلدا لتف اشاپ دیزیاب «قرهنلوا

 دام ناطاس ارابتعا ندخراتوا .یدیا شا ریو وق

 هدربم زا .بولوا و و روظن#ه هدا تل قوق تكاخ

 کتب لدینح نالوا شعا نابصع نالعا ندیکی

 یدینح بول وا قفوم هدیامز ۳ هدقدل وا ام

 هب هن ردا یت رد ع وطقهرسو «لمق یاب رقاو هبوع و
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 دم حج ِ
 یوبیطهدنرود ینا ناخ دع ناطلس .یدیشلنا لاسرا
 هنعف كرهطا هليا اود .قرهشلوا نییعت هنغاعس

 كدنو یساغود یلنافم زونه «هدهسیا شلوا رومآم
 ؛ندنفیدل وا شم هلک ه هحرد كح هلک ندنقح كنساغنود
 دهنرداو ؛شمامهلوا قفوم هتمدخ رب كویب هعفدو
 درع «بواضوا هیهاشداپ ترضح بضغ هدنندوع

 هیلاطتاو «وفع ةمرح هنتامدخ نالوا هنیراردپ
 كاسح نوزوا هدعب .یدا شقلوا بصن هنغاعس

 هصیلخ یراصح یلنوبق نالوا شم هنطبض دی
 تاغتلا ربظم ندیکی «هلعلوا قفوم «بولوا رومام

 ؛شذوا یبرلکب یلیا مور «قرهلوا یهاشداپ ترضح

 رومأم هنلیکت كکب قصسا یب نامهرق ًابقاعتمو
 ..ردشعا روی رفو تو بلک ینو بولوا

 جرات هرکص ندنو

 حر ولت شاد | وا تفو قو اه
 4سردم هایش رش عماج رب نیشذلد ك هددسورب

 «ندنفیدش وا قداصت دنیسا هدسامگ

 رار هلغملوا روسح هداعناق و . ردراو یسهنانینکو

 : .ردروکذم هدخم راوت یتیدل وا تاذ رب ملح

 كلکد ر دو ر E | كب هرم د ا ها 1 ب ر

 یرد .بولوا یسهداز ردارب ۰

 دبع رارب هلك ردنکساو هب ردارب رب رکید نکیا چک

 یارس « قره 1 هدنماقه ۰ نهر هديا ناخ فا رخ ناطلس

 شلو یقرشم دام رس ندو :شالوا هير هد واه

 «بول ویب هدنجا كنه رب وب جد تك هرج . یدبآ

 «هدنکیدتنا را رفهغلدوان را كب ردنکسا یسهعمع هدعب

 ناخ دام ناطلسو ؛شعا تقافر هنسیدنک ید و

 هدرچ هد رله راحت یر دنا "رق كيب O هدننامز فا

 شاوا یعدراب قوج تگ كننراسحو تعاعش كك

 ك ا 7 یاب ناخ دې نا هدعب ا

 هتلود یشراق هکب ردنکسا «لباقم هن دعو قوا

 یسع هداز كن سون رواو ؛شعا لوش یعا تلح

 هل رلیلکی دن و یک ین ادتا ؛بوریکهغلدوا رآ هدنشاب

 | شا روبج هکملکچ « (شل) نانلو هدنلا
 كناس یسهعدحو ترابم یددرح ك ردنا هدعب

PO.یسوع هد ه راح نالوا عقاو هدن رس بولک بلاق  

 .یدا شود رسا ك هارجو < شالوا لق ك

 رار هلا هبدق ناشلوا فیلکت ندیهاشداب بنا

 «هدهسسد

iE CLA و ۱ mh LN kes : شو 1 
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 «هددسبا شمالوا یضار ویلست ینکب ادتنا كس دنا

 یفلیمت ةعطاوم ك هرج  EAیدورو هنداعس رد

 «قرهلآ ی رلغح وج هلسد راق كك ردا بتاعتم

 ید كلی ردنکسا لیسعا دعو یتکحهدیا تدوع

 مست لب ہرج قجاو ؛شعا لوبق یروصو
 هنسهحمع هلکشا تافو هرکص تقوزآ ندقدنلوا

 هدنرلخ رات اپوروآ
 .ردروکذم هليا( 4 "624ہم ) قرەلوا طاع نده رج
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 .ردشمهمهدیا اشا دعو نالوا

 ی ینایفصالانسح ك هزه
 ندنیحر ۰

 ربتعم كىو «شماشاب هدیرج» نرق یصدرد بولوا

 لینارا یکسا هعلشاب مرات و .ردشمزاب حشرات رب

 راب عو رلینا ون «رلیرمص«:راینارپع «راینایرس«رلیروث آ

 كبل عبطم هفیلخ ؛بودبا ثحم ندنرابخاو كولم
 .ردعماج ځد یهیهالسا لاوحا نالوا دهننامز

 ( ےساقنا ونا ) 0 رخ
 ها ۱ CEFA) ۱ ا ا

 |. هبروب تعحا هتسهدام

 ناطلس ( س دماح یعقوت ) ۱ اشا م درج

 رودص یرود ثلا ناخ ینطصم 9
 یلهدد عقاو و ررغ اس هدکس ی ردب ؛بولوا ندنماظع

 هدل وسناتسا

 تس زالف "هتلت ۵ وئکم

 یی و ینیدل وا ندنس هبصق راصح

 0 ترادص .ردشغوط

 ۱۸۵ ۲ و شعا بیا کک هلیتس هیت كناشا

 هجر بحاص «هدقدل وا باتکلاسر اشا بغار هد

 تاتکلا یجوتکم

 نیما رتفد هدعبو تلود یادختک هنسوا هنپ «بولوا
 انا هنسوا هن «قرهنلوا لزع هد ۷۱ و ؛شوا

 هریک هچمان زور هد ۷۲ و لزع هد۷ ۲ بولوا ارعتک

 شار هد ۱۸۱۸ ى وا

 هد ۷ و یثاب شواچ هنسوا هنبو ؛شغلوا بصز

 هل رازو هنر هد ۷۲۰ «بولوا نواه ناود ؛ییقوت

 هدهرصوا ؛هدهسیا شلوا تصن هنغاعس كيئالس

 روما ةلاکو هلغفلهتسخ اشاپ بغار مظعا ردص
 «هدنخ را ۱۱۷۲ بولوا رومام هب ه ادا یرادص

 هنرادص دنسم هننرزوا یلافو عوقو كناشاپ بغار

 شلاق هدماقم و بیرق هلا یدب .ردشفلوا اقرا

 هلغلوا مدآ رب صقا یت اارحاو ماهو تیاغ «هدهسیا

 كلام هتیلاسعف نالوا مزال نوجا هیشع یلود روما

۱۳ 
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 هنغلظفاح هبدنق « هلا لزع هد ۱۱۱۷ «ندنغیدلوا

 «هنغللصع هروم هد ۱۱۸۰ هنکلیلاو دیرک هدب

 هنکلیلاو شبح و هدح هد ۸۲ و هد رک اما هد ۲

 تافو هدنافرع هدهروک ذم هنس ٤ قرهنلوا بصن

 نفد هدنناتسرارم اص « هرزوا ییصو « بودیا
 ی

 ید و ( س رهام رام اش هزم

 یرود ثلات ناخ ینطصم ناطلس ۰

 هرق عقاو هدنغاعس هدخن بولوا ندنماظع رودص

 «بوغوط هدنرلخ را ۰

 لخاد هنکدس قفا رغ هناخاولح هدندورو هلوبناتسا

 غارچ هنوامه رالیک هدنوردنا هد ۱۱۹۷ ؛شلوا

 هدرلانثا و .بولوا یجقللوق شاب قلەرآ ربو ؛شلوا
 هب دصاخ هناح هد ۲ و شک وا ید لع زا رب

 ییعی.هدنسولح كئلاب ناخ قطصم ناطلسو ؛شتل |

 ؟شادبا عیفرت هغلرادحس ندنفلاغآ ریکشپ هد ۱

 شلوا درمان هتسیدنک ناطلس هللا هبه نانل و هدنشاب رب و

 ۷ ۵ هنفللصحم هروم هلرازو هنر هد ۷۲ .یدیا

 شالوا بصن هنتلایا یلیا مور هد

 یلوبکت هد ۷٣ ؛قرهنلوا لزع «هلکعا تافو ناطلس

 نیتوحو یزوا هدعر و هنغاظفاح ندو هلمقاا یعاعس

 ۰ ردن دنس همصق راصح

 یترازوو لزع هد ۷۸ و ؛ شفلوا بصن دنغفاعس
 هنب «هدهسیا شادا ین ههقوتعد «قرهنلوا عفر

 هداعا قرازو هنسوا

 بلح هنسوا هو 6 هنکلبلاو رە هد ۱۱۶۵

 هنغاهس تنال ‹قرەنلوا

 «بونلوا بصن هنغلظفاع ریمزا هدعب و هنتلایا

 هژرلناسحا لعکا .ردشمک هترادص دنسم هد ۲

 یقوقسریوا یریفس هیسورو «ندنغیدنلو هدقارسا

 تيبس هتسهنراع هیسور «هلا سبح 48 ید
 لزع هرکص ندنرادص كان وک ۲۷ «ندنکیدریو

 ین هیلوبیلک و
 ح ردشعا

 تافو هداروا هد ۱۱۸ ۵ «قرهشلوا

 ۱ رصد ارد ها کا وهم ول ۰
 دا كام شایع هاتفو لعرا
 ےقم هدزاریش رار هلرد هدننامز ینا لیعاعسا هاش

 او ناسا رغ دو بیش درک تورا
 نام رف ندنفرط لیعاا هاش هنلتق كسابع یردارب

 .بکح

 یس۹

 عوقو كليعاعما هاش هدهرصوا یدهسیا شهقیچ

 اک ۱۹۸۹
 ۱ هدنخ را ٩۹ ۸ ۵ .یدراشلت روق ید یسکیا هلیلتق

 هدلاح رب یعا نامه قحا «بودیا سولح هتک یرد

 تحاصو «ردیا روما هرادا یسهدلاو «ندنتغیدنلو

 . یدرونلوا مادختسا هدفلنادناموق ید هجرت

 ناورمش هدننامز ثلاث ناخ دارم ناطلس ییعی هدهرصوا

 هینارباو هیناقع رکاسع هدنراتهح ناج؛رذآ و ناوبراو

 هچبرت بحاص هدهدیدع تابراح نالو عوقو هدنسهرآ

 رکاسع كرهرتسوک تعاجشو تریغ قوچ كب
 هدانناوا «یدیشعا لوغشم یخ ینرانادناموق هینافع
 « ندنفرط یمالغ رب هدنعسا یدوح هد ۹٩٩۹۰ ینعب

 .ردششلوا لتق «نکیا هدوشوا

 مویلا ؛بولوا هلیرسک كناح لسا |
 هعطق هبروس (ردلعتسم هلم كناح

 هدنتالو هروس «بولوا ندنراریش روبشم لا كنس
 ۱۰ كفشمد .ردی رک كناضق رب قم هنغاصعس اج

 ا نالوا .یسهلکساو هدا
 كنبربن یصاع قرهلوا هدنسبلاعش قرش هرتهولیک ۰
 ا و هدننفرمه ىنا هدننبع لحاس
 .ردعفاو هدبقرمش لوط ۳:۲۲ ۱۳ هللا یلاعشضع

 نانبللبح. ردکسک و هرتم ٤۹ ندرح یاذح یعقوم

 نالوا دتع هدنقرش قاصتلا لحم كنهريصت لبح هلا

 یساوح «بواوا هدنجا كنهووا رب تیام تیاغو عساو

 «یسیلاها ردق ۲۹۰۰۰ .ردلوب ییوصو فیطل كب
 ۳ و فف عماوجت ددتعتم
 یشراچ كلشیا كبو عساو .یرلهاکترابزو تامافمو
 مدق هدنرزوا كنهبن رب هدنیونح كرېش ؛یرازابو

 رات [ قوچ ربو یرلهچگابو غاب هدنفارطا «یسهعلق رب
 لوهعم ندشاط هايس یرلهاخ .ردراو یسهقیتع

 .ردلکد لزوک یسهرظنم ندحراخ «ندنغیدلوا

 9 ۳عز ر قرا هیشاب تنسبخراچ

 هرتمولیک

 شم هراخ حوا تشردو قد رج هداسو یلهمریص ندکیاو كيلپياو كوب هدصج .ردنرابع
 ؛بولوا ربش رب کسا كب .رونلوا لاعا هراسو
 هرکص نرد ساو «شعلوا تب ندنفرط هقلاع

 ۱۳۳ ا نرو تموکس هدهروس
 هسما) قرهلوا طاف ندصج «بودا بسک تیرو
 - هرص یاحوتف هروس دنا شلوا همس ۳۵

 یرلترضح دیلو نی دلاخو حارحان هدیبعوا هدنس

 ىلع ترضح هلبا هبواعم .ردشلوا خف ندسنفرط



 ` ےس

 یسلاها صج هدفالتخا نالو عوقو هدننب (هضر)

 ؛بولوا ندرلنرتسوک ضغب هدایز لا هباطترم ترضح
 هدعب .یدراششیریک هلاتق هللدش هدنسهرام نیفص
 لئاوا .یدرلشعشود هطب رشن ندطارقا ؛بودیا عیشت

 الع ریهاشم «بولوا رومعم كب صج هدمالسا رود
 لها .ردشهلو ینآر طقسم كتاوذ قوچ رب ندایداو

 «شمارضوا .هناس رخ لخ هدام تا ات او

 .یدا شلاق هدنلا كشبصعتم هورکوا تدم رو

 قوچ رب ندهباص هلا منغ نر ضایع یحاف هریرج
 ن دلاخ ترضح «بولوا نوفدم هدصج تاوذ

 دوحوم خد دق رب نالوا رتاوتم یتیدلوا كدبلو

 قفحم ییدشتیا تافو هدهنندم كېلاراشم «هدهسیا

 روک ذم دقم هروک هننظ كنيقفحم شعب بولوا

 ندا بیکرت ینغاعس اج یماضق صج بس .ردکن

 - ونح ےسق روکذم ءاول «بولوا یرب كناضق ترد

 یلوبق ییاو رپصق نالوا یرلعپا .ردنرابع ندنس

 «بولوا بکر ندبرق ۱۰۹ ریارب هبرهیحا
 تبثم كب _یسیضارا .ردراو یسلاها ردق ۰ ٥۰

 صوصخل ا یلعو یرانامرواو اعم «بولوا رادل وصحم و

 هعونتم تابوبح ینالوصح .ردقوچ یرلحاغآ بورخ
 یمانغا .ردنرابع ندنعاوا كرلهویمو هزبس هللا

 یرلرتساو قوچ یناناویح یک هود «تآ «ریغیصو
 COE ۵ «عماج ٩۰ هداصق نورد .ردروپشم

 یتکم ثانا رو ناببص ۵۸ «هدشر ۲ .هسردم
 ۱ .رددوحوم هر هو

 هصج یهدهروس یرابرع سلدنا ۱ ص
 یتد هنب رېش هیلیشا یعسا و امبشت

 .یدرلشمریو

Eبول واند هباحص (یش رقلا قیرمش )|  
 هنهدنفا ( مملص) هللالوسر ترضح

 نالوا عقاو هدننامز ندشار یافلخو ءشعثیتب
 .ردشفلو رضاح هدنضعب كناحوتق

 ؛بولوا ندهباعع (یلکلا ةنادعس لم
 ترضح دزن اثوعبم ندنفرط یموق

 شعب هدنتیعم هلدیلو نب دلاخ هدعبو ؛شلک هبیربمش
 كنهواعم هدنس هب راحت نیفص هرکصندقدنل و هدناح وتق

 نی هلصنوا س .یدبا شمربک هنتیعم

 ىلذہلا ةغبات
 ا ضعبو «شلوا ¿

 ددرصب هدعب «بولوا ندهاصع یخد ىل

۱۹۸۷ 

 - هبواعم ن دیزب ن دلاخ نالوا سو نداحص و الع

e ۳ € 

 هدننفالخ نامز 2 (هضر) رع ترضح

 ندهباصع ( را ی ره زلاقوع نر) ن
 E a ودا

 هبەتىدمو تر E ات ر

 .یدبا شمهمریک الصا

 جاوزا بولوا ندنابیاص (شع تنب)
 ترضح نینمولا ما نکو و

 دیبعو هللادبع ندهباصص . ردیسهریشمه كن(ایضر)ش ز

 یسهحوز كفوع نب نجرلادبعو یردارب کیا هلیعا
 .یدیا راو یسهریشمم رب رکید هلیعما (هبیبحما) نالوا
 قا (ملص) تانناکرخف ترضح یسهدلاو

 ترضح تیعم .یدیا (بلاط یا تس هيما ) نالوا

 | هنج

 e REE .یدشغا تره هدنیدم هدیوبن

 «ريشاط وص همالسا ندهاح نااص وص «بونل و رضاح

 ردا یوادن بویالغاب یرلهرایو «رریدلاق یتبحو رج
 عارتخا یکفا هدنقح (ایضر) هشیاع ترضح .یدیا

 ناسح یچوا "رکید .بولوا یر كنيشک ترد ندیا

 .یدیا هلن نی ےطسم و یبا نب هّلادبع « تباث نب
 تنایفسوا هک رد زاهد هنج رب ندنایاحص هن س

 یدنفا نهذ --.یدیا یسهربشم كنهواعمو یزبق

 یامدق هدنسا (هذعلاةنج) هدنس اتش رهام

 ندرافک هک« رو دیا رکذ اهد نوناخ رب رکید ندناباصعع

 O نالوظ N فالو سهراب
 قیدص رکبابا ترضح 0 ندنفرط

 قحا .یدضشفلوا قاتعاو ارتشا ندنفرط (هضر)

 .ردشماشوا رکذ هدنس «هاغلادسا» كربثا نیا

 دلایا یا» 6 توقا»
 ۱ ۱ ۱ یو

 [۰ هل رویپ تعجارم
 سلدناو اقیرفآو برعلاةریرج مسا وب ۱

 « هلیتبسانم ی راه راح ءایم هدییعدالب راسو

 هدسلدیا یرلروہشم لا «بولبریو هرارب قوچ رب
 هروک هنیرلظفلت ییدعش كرللویناپسا هک ردیرانانلوب
 ًاوبس هدارواو ؛ شفلوا رکذ هدنرلهدام « همای »

 هنیطتببق هدرا رح ۰ رد لید طلغ ند ( مالا (



 مح

 هبصق رب هلعسا وب هدنلخاد درح دالو ندشلاعا

 .رودیا رکذ یوج توقا ید یغیدنلو
 نب نجراادبع نب دیجو یراصنالا | ی

 نده ثوغیدبع نب دیجو فوع ) *
 هسا یروپشم لا كنها نالوا هلعسا و «بولوا

 نینح «بولوا ندارعش هک. ردروث نب دیج ینثلاوا

 «هدلاح یفیدنلو هدنلخاد رافک “مز هدنسهعقو

 هی رېهغیپ ترضح دزن هلغغوا مابلاهالساو ناما هدعب

 داشنا هدبصق لصفم ر هدیون روضح كرهلک
 :ردوش یعلطم هک«یدیشعا

 ادصقم یهلس نم ىدأوف یعفا
 ا دا ایه اح وا

 ر دک یونح تج كنيلوطاآ 9
 - اما هبقوچلس تلود, ؛بولوا هطخ

 كکب دیج نالوا شمروس تموکح هداروا ندنس
 هنشالو هنوق مولا .ردشوا همست (لیا دیج) هلیعسا

 .ردیسهبصق 4 رایسا یزرکیم «بولوا قا“ رب قم

 رودرو ا «هيلاطئآ اب ونح ۰4بوق سش ًاقرش

 راصح هرق كنتالو ج ید المش هل لغات

 دیلاع ضع ۳۷ .رددودحم هلیغاعس

 .ردعقاو هدنراهرآ یتش لوط ۸ ها ۳۷ و

 تبحاص

 بول وا عفن رو قلغاط مسق كن سارا

 (ونیه) نالوا یسهورذ كنو لا كنغاط نوسالغا

 ا یماوه ۰ ردزاو اقرا هرتم ۷۱۳۲۳ تک
 او را ییغاصس هبلاطتا ۰ ردلدتعم نزاب و قووص یلیخ

 یرلعبنم كنبرلیاچ ییوص یرپوک هللا (وص قآ) ندا
 یعیدل وا هدنغاصس دیج یرادقم رر كلشنرلارحو

 یتسینارا كغاصنس ید رلیاچ قوچ رب رکید یک
 هدنغاعتس دیج .رولیکود هرللوک نالا یا او رالادعب

 یلوک (ردرکا) ندرلنو .بونلو لوک كویب ییا

 هینوق هللا دیج یلوک رېشکبو هدا ءهتروا كغاتس
 یسهراد طبع كنج ر .ردعقاو هدنسهرا یرلقاعتس

 ید تشسکیا یرتهرتمولک ۲۷۰۱ اس او ۶
 یند یسهطآ جاق رب كنسخکبا .بولوا قوچ یفیلاب

LEیی تاوان یو بلا هلن  

 یادقف درللوو یدعب

 هدنلح کلا .بویمهنلوا جارخا هتسارک «هلیبسح

 ووا ا

 ندزیکد  هدسدا قوح

 ریاخذ «بولوا تبنم غار وط
 یالوصحم راسو شاخشح .نویفآ هلا هعوشتم

 3 يم ج ۱۹۸۸

 هدهياچسو ناو .بولوا ییا كب ییادغب هله .ردقوچ
 - هویم راس هلیموزواو یرلهچغابو غاب .ردل وبقم كي
 ۰ یسهیلها تاناوبح شو مانغا .ردقوج ید یر

 جارخا ید یعاس رادقم ر «بولوا هدلاح طسوتم

 قوچ یرلندعم راسو ریهد سناغنم «مورق .روئلوا
 جارخا یر 2 «هدسیا شعا ققح یفیدلوا

 «راسکص «یکلیت دروق «یآ هدنرلنامروا .ردهدقماغلوا

 یللبخ «بونلو هبیشحو تاناویح راسو ناش واط

 لآ یادفب هحاشا یناجارخا .راقیج ید روک
 ندهحالاو كروک «زوح یاس شاخشح .نویفآ

 ۳۳ لا 2۰۰۰۰ یوتس قرهلوا ترابع

 رکش هوبق هلبسهصتما ابوروآ خد یتالاخداو
 غلاب هلارل ۱۰۰۰۰۰ قرهلوا ترابع ندهزواتسو

 هعهجوا كل نا و رمد ندا یو هسوش رب .رولوا

 نداوا رک ص« بواک ندنب وکی ارس نالوا قوم كوص

 یرغوط هبهنوق «هرکص ندقدراپ یغامنس «رورالا
 «بویلوا یرالو رکذ ناباش رکید .ردهدقلوا دیدم

 طو هلا هسوش یخد ۵ هیلاطنآ نالوا یمهلکسا ییح

 هفلیح ریقاب هلی هحالاو ملک هیلحم عیانص . ردلکد

 نورد .ردنرابع ندنالومعم شعب قلعتم هکلیح ریمدو
 فناخنک ه فسردم ۱۸ «فیرش عماج ۷ ؛ هداول

 -دوحوم اسبلک ۱۱ و ینکم نایبص 6 و هدشر ۳

 فورعم هليا (اادیس)هدمدق نامز یسهطخ دیج .رد

 ؛بولوا ترابع ندنعسق یلاعش برغ كنهطخ نالوا

 راسو یراهبارخ راهبصقو ربش ضعب هلاق ندرلتقووا
 ۱۳۰ ۰۰ یسلاها ۰ رددوحوم یسهقیتع راآ

 رب « مور یردق ۱۰۰۰۰ کلا «بولوا هدنسهدار

 .ردمالسا الماک یروصقو یدومو مزا یزو جاق

 | ران و .راردملکتخ ا یناثع ناسل یخد یرلنابتسرخ

 اضق ه ریز هحورب قاجتس .روینلوب هدرلهبصق کلا
 :ردعماج یهرق ۲۳۰ «بولوا بکم ندهیحات ٦ و

 ارقرادقم هيحان اصق

 ا اا

 ۰ یلروواوا

 5 نا ریوح جاولپ
 ۱ راشفا جاعاهرق

 هل اپ

 ۲۳ ًامج



 ی م ج
 هدنخاحس کی فش توقف بیس

 هابعسا ندعم 0 یخد اضق رب

 دن

 ٣ هل روس تعحا م هنسهدام «ندعم»] . . ردفو رعم جد

 ترد ریز هحور و

 ۰: ردصاح تک

 ابدا رشا عم( ندلادیج یضاق) یسضرب
 | ريسفت رب یسراف هلیناونع «تاماقم» ؛بولوا نداملعو

 ٹا ل زوکو یقنیرش

 نایب :یدنا یح كشنروناو یرصاعم كنيقوچلس

 وش .یدبشمراتروق ندمولوا یبیرونا هدنسهعقو
 :ردکن وا یعابر

 شاب رفاسم ناهجرد ابص داب كئرب
 وشم مقع كلف ریز كاخ ناست

 راذک روط زارف و. مدق راو ملک

 وشم ملک هاش فکتعم رج ز

 مولع (یلییدرا هللادیج یولوم) یسیعنکیا س

 نرق یجرب نوا ؛بولوا انشآ ههینطابو هبرهاظ
 :ردکنوا تد وش :ردشعا تاق و هدنلئاوا ی ریه

 یدرک وسد لد یور کوو آ
 یدرک موج لصوو صیرح رادید

 ندنسهروع كولم ناتسدنه یسصهجچوا س

 تیصع» «بولوا ندنسارعش یرصع هاش کن دایح

 ۰۱۰۱ و «شمزاب هموظنم رب هلساونع «همان

 .ردشعا تافو

3 ۴ 

 ناتسدنه هن (نیدلادبج نالوم) یس درد ت

 یداتسوا هل رکلاع بز كنروا ؛بولوا ندنسا رعش

 :ردکن وا تد وش .ردشعا تاقو هد 1 .یدیا

 نشلک نبرد وک "ما رآ یاح

 مفرو مدیسر اسآ رگ

 E e یوله “لا
 ا / د شكلا دش

 یرج» نرد یک

 راسو سرش رب ۵« هاده» «بولوا ندنسالگریهاشم "

 .ردشعا تاق و هد ۷ .ردراو یرانآ

 ریهاشم كناتسدنه 9 و
 «بولوا ندنسالع ید نی

 «بودیا تافو هد ٩ ۵ . ردیبحاص را راو ۳۹

 .ردنوفدم هدنسهبرت هاش بطق هدیلهد

 و ندنرلخ روم ا ا هلل ادم

 هلیناونع «دیج خم رات» بول 9

 یخرات ر هلناونع «نیناوخ |ثداوح» یقورعم ید

 ۱ رس قنا .ردراو یراععش

 ی م ج ۱۹۸۹

 عبط هدهتکلک هدنسیدالیم ځرات ۱۸۷۱ هک« ردراو

 .ردشوا

 ندنسایما هبسابع تاود

 وا تولوا
 ۱ هدنخراا ۰

 ۰ هطحق 7 دم

 هلا ۱۳۹ و هدننامز لروصنم

 هل رکسع هیقرقا هدهقربو ؛شعلو یسلاو رمصم یا
 نالوا یر رادرمسو «شلوا با بود هب را

 .ردشعا لتق ییاططوا

 ۲ و هرق € 3

 تكناخغلنق بحاح قارب نالوا :

 یحتج وا تكنهروکذم هلالسو «ی ردارب

 .ردب رد لدې ندلابطق ناطلس

 نالوا یرادمکح

 نا دی زاب ناطاس ۱

 تخشمهدن رودینات ]

 ندالع «بولوآ ندهبناشم یالع ی هہمالسا

 یالع راسو ندنرد .رذنیلغوا كندنفا یدلالضفا

 هح ولبق هدهسو رب هرکص ندکدتنا ع لیصح ندنمصع

 ناخ دام ناطاس هدنداعسرد هدعبو هنسهسردم

 یدنفا ین

 هنطلس راد E ؛شلوا سردم هس هس ردم

 0 «بولوا ی رکسعیصاق

 هدا ومق ماقم یآ کیا هلا هنس ید .یدیآ شم

 فو هد ۷ «هرکص ندقدلاق

 مقتسمو ماع .ردشفلوا نفد هدیراوح ی راصنابوا اا

 هشراباتک سرد ضعب بولوا

 ده کت هدنخم را

 ترطح «بودیا ت

 .ردراو یرلهیشاح

eا نواهق ندی ۳۰ ۰ 2  
 بول وا یسهدلاو تكحاش رکا روپشهو یسهصحوز

 دال یو هده رکآو هدیلهد .ردیدنلسن تكماح دجا

 هدنند وع ندشرش جج. ردراو یلاربخ قوج كب هددنسه

 هدیلهد بول[ رو u ۰ ندشتمرح لاها

Eشمالغا دا و ا هنس هلج و شم  

 تكهاش نواه «بودنا تافو هد ۲ .یدیاآ

 .ردن وفدم هلبلحاد یسهبرت

 لصا نع .بولوا یسهدلاو ) ۰ 1

 یسهکولع . یدیا هیراج رب بوسنء هنموق ربرب
 دل نش ام تلاسز بناج هدانعم:ماع «یانینبلاما)



mht aer sn 4 nh asd: aa ۳۳ سو ترس سا و 

E 

 ٤ شم ریو همااراشم لعغوا «هنس رزوا تراشآ و صا

 هردشلوا یسهدلاو كناضر ماما ترضح الا یم ومو

E A E RL ها 
 - هاعص «بواواندرل “

 كنا وجه ییرلهحوق .ردیزمق كريشب نی نامعن ند
 قیلطت نده-جوق جاق رب ندببس و «بولوا یتداع
 : ردیدب راعشا *دلچ تس یکیا ر وش .یدشغلوا

 اهنایتفو قشهد ىرمعل

 هیلاسا نم لا بحا

 یءاجذا ىلا نوکن

 ا هيلاغلا نم كلايف

 تع «بولوا ندا رعش ی درج

 نالدا هد وح یطتص ترضح

 :ردکنوا تس وش

 تد لو اسف هه هک نآ یضتم

 تسیبن شود شفرش جرب هکتسیباستفآ

 ناطلسرود (یدنفا ینطصم) ۱ هداز ید
 لب به هدف: ناک ملس 4

 یسناق مصم «بواوا ندالع نک ۵ هیمالسا تشم

 كندنفا دمع یدیج نالوا شا تافو هداروا نکیا

 ع a «بوغوط هد-:ګ را ۱۱٤٤ .ردیلغوا

 كلسم «هلاستلا هیدنبشقن قی رط هرکص ندکدتیا
 هل ریثأت كتسفنو اعد كرهدبک .یدیشعا لولس هفوصت

 هدلوا ناخ دیطادبع ناطلس رود «بولو تریش

 شلوا یسهحاوخ یارس «قرهلنلآ هنواعه یارس

 یلوطاتا كرهدنا بنام عطق هلتسانم و .یدیا

 هدشلود روما هرکاذمو ؛یدشعا زارحا یتسهاب

 ناخ میاس ناطلس .یدرونلو هدهبلاع لفاح و سلاح

 لیا مور ؛بولوا رترب یلابقا هدنرلسولح كئلات
 «هدهسیا شلوا مالسالاحش هد ۱۲۰۶ و ی رکسعیضاق

 و .بوشدلاچ هعاجرا هنماظن یکسا یبیملک قیرط
 روط یکساو یدک تدم هداز هديا

 «ندنکیدشود هيه ددو تا راد قیف وتلباقان هليس هنابف وص
 ندننییوسنم یلع قیرطو رازیب ندنسیدنک یسکره
 ید ییالکو هلیسهبرع راوطاو رودغم قلخ قوچ رب
 بویمهلوا قفوم هشيا رب هلبحووو ؛شعا هدیجتر
 ندقدلاق هداوتف ماقم نوک نوا هللا یا یدب نوا

 رومأم هتماقا هدنیوک ریجتا قرهنلوا لزع «هرکص

 قرهنلوا لیوح هاسینفم یسافنم هدعبو ؛شلوا
 .رنفعا تفو هداروا دن ۲

ET UOT PT ی PET 

۱۹۹۰ 

REتیم ی ی نیما  

 یر
 هنغاعس یو كنتالو فو | هیدیج

 را اتش ؛بولوا اضق رب طویم

 ا راضق یلکرا ًابرغ یدرک ابوح «نبط
 .هبصق هبنش راپح ی رک سم .ردطاحم هلزمکد هرق ید

 یماضق نیطراب ردق هک هتقو نیقب . ردبس
 هنتماسحو تعسو «نکیا هیحات رب هلیما هبنش راپچ

 .ردشفلوا ذاخا اضق رب هلبسا هدبج ًاربخا «ینبم
 سم یسهلج نامه «بولوا بک نده رق ۰

 یسضارا .ردراو یسلاها ردق ۲۰۰۰۰ «هرزواقلوا

 كرل هزبسو هویم هللا هعونتم تابوبح .بولوا تبنم
 «بولوا قوچ لب یرلنامروا .رولوا لصاح یعاونا

 یسهیلها تاناوبح .رونلوا جارخاو عطق هتسارک یلبخ
 ۱۳ تفت رادقم رب ؛بولوا هدلاغ طسوتم

 ۱ .ردراو
 قرش راصح هرق هدنتالو ساوبس

 كناول «بولوا اضق رب یملم هنغاینس
 هبدنیج نالوا یدک .ردعقاو هدنس هی تبح

 هدهفاسم قلتعاس ۱۰ ندیقرمش راصح هرق یسهیصق

 8 هر دم

 «نکیآ قورعم هلبعا سالیم امدقم اضق .ردعقاو

 ريخ باصعا شعب هدنرب رازاب نانلو یدرکم یدعش

 هلیساشنا ناکدو ناخ چاق ربو هسردمو عماج ندنفرط

 نامز هانشدایو «ذاخما زكرم .قرهنوق هنلاح هبصق

 «یماب ما كشسرلتضح ىنا ناخ دیادبع ناطلس

 ؛هننرزوا یوا هيس هبدیج هلتتسن هنن راهناهاش

 یلهضراع یسضارا .ردشلریو مان و ید هاضق

 نالوا بصنم هرلن و هلبرل رب سالیمو تیکلک .بولوا
 -هروکذم رابنا.هدهسروبنلوا قش ندنفرط یاچ جاق رب

 یرلوص «هلغلوا عفنم یرلفارطاو نبرد یراقاتی كن
 دوق e .رویمهنلوا لامعتسا هىضارا قس

 تابوبح ینالوصح بولوا هداح طسوتم یسهینابنا
 .ردرابع ندنعاونا كلرهویمو هزم هلا هعونتم

 نوشروقو ریمدو ریقاب هدنرللح قو رب كناضق
 (ندعم) .ردهدقماع وا جارخا ؛هدهس رومنل و یرلندعم

 صوصخ هنیرلیدنک یلاها ندنندعم ریمد یهدنسهبرق
 بوراقیچ رهوح رادقم ررب هرزوا هعدق لوصا رب
 كناضق .رلردیا لاعا رلیش یک هطلابو همزاقو نابص

 یدعب ندلحاس .هدهسیا قوج كب یجد یرلنامروا

 ساوپس .ردهدقمامهنلوا جارخا هتسارک هلبتبح
 لغلوا شفلق ارحا یسهدیدح لوصا یعاوت هدنتالو

 ح

۱ 

0 



 ىم ج و
 یبهبرق ۱۵۰ ؛بولوا مسقنم ههیحان ۱۰ اضق وب
 ترد بولوا ردق یفک ۲۶ ۰۰۰ یسلاها رتسا#

 نایتسرخ قرهلوا یتمراو مور یرادقم بیرق هکی

 عماج ۷۱ هداضق نورد .ردمالسا الماک یروصقو
 ۲۰ و مالسا ۸۰ «هدشر ۱ هكسردم ٩ دجسعو

 .رددوحوم یتکم نایتسرخ
 اضق رب هدزغاعس اج كنتالو هروس ۱ تن

 هست هیبلک لبح امدقم «بولوا ) ۰

 «بولوا عقاو هدنسهیرع تبح كناول .یدروئلوا
 yS «هاغشل و هدن رلکتا كنهبریصت لبح
 ینس ید امو یلیعاسا اسف یربصن امس یسلاها
 هد رلغاط ۹ روینلو هدنشحو لاح یرتکا ؛بولوا

 راد هحاشا كنسلاحا بلفعو رانامروا ضعب

 ۳۰ كناج یرکم .ردکلیحروکو ق
 - هبصق (ینایصم) عقا و هدنسس ونج برع هارتم ولیک

 ۷. بول وا بک ندهرق ۱ اضف ۰ ردبس

 .ردراو یسلاها

 | هیدیح

 قلیصودوا یددعت

 هدن رق یسویق هچاب هدنداعسرد
 دییلادبع ناطلس «بولوا هلح رب

 «هغل وا لماش ینس هناننک و هسردمو هر كلوا ناخ

 .ردشوا هی 9

 یمسا كناذ یکیا ندهناعع | رج

۵ 4 

 یرب بول وا

 جور یهداعم نالوا شلاق لوط ندلولس ینا نب

 ین هدنیاور رو ندراصنا یسعکیا س .یدیشعا
 رارض دعس هابتقو «بولوا یععشا ندنریلدازآ لس

 .یدیشعا هبوت هدعب «نکیا شو ندنیاحما

 برعب ن سعلادبع نده راع | رج
  هطخ نع «بولوا ىلغوا كناط نی ) <“ م

 سیسأت تلود رب فورعم هلیمسا ( رایریج ) هدنس -
 نکع كتا نيبعت یروبظ نامز كنو . یدیشلیا

 هنغب دنلو یسهرصاعم ] )ع( نایلسترضح (سیقلب)

 شماشاب لوا هسزول جاق رب ندنوا رج آ رظن

 .ردکزک ةا
 كن (ابضر) هشياع ترضع | ءاریج

 . ردیبقل

 شمروس تموکح هدنب E رر
 :بولوآ یسلللتس نارادهخر 2

 كنبراتلود برع نالوا شتا روہظ هدتیلهاج نامز

۱۹۹۱ 

 | هللادبع و (ی راقلایدع ُک ريج)

 | نالوا یس رش نوا كرلبریج قحا ؛بویلوا

 ی 2

 تومرضحو نم هدننامز راو .ردیدعم لاو یویب لا

 یرلهارخ مویلا ؛بویلیرلیا كب تیرومم هدنرلتبح

 یرادسو دننوص ضعب نالوا لوقع یارفا تربح

 (مرا عا) ا دیاب رلیارسو رلهچاب اط رو

 لاو کوس كا هنرانو

 ۳ اروم فوم رد ( دادش ) یروبقم أ

 هد وه ترضح هدهسرا رود دع نده راع بمص |

 نایب ید یتغیدنلوا ثعب هداع موق هدننامز ككرلن و

 .رددودعم ندهدایپ برع داع موق هکوبلاح ؛رارودیا

 قوچ رب «بولوا ریکنابح ك (نینرقلاوذ) ندرلبربج

 كسقىرفا ؛ییدنیک ید هنالظو ییدلیا طبص كلاگ

 طب یربرب دالب ؛بوقیچ ردق هنلحاوس زیکد قآ
 هو هلتبسن هنعسا كنوب كنهيقیرفا تحو «ییدلیا
 عیسوت ردق هتببو نيچ كعنو رعشو «یفیدنلوا هیت
 «هدهسیا روکذم هدبرع مراوت یرلکدلیا تاحوتف

 یرلتاح وتف هنوکرب هدنحراخ تك رعلاة ری > هل ریربج

 تایاور «ندنغیدلوا روکذم الصا هدنخ راوت هراس ما

 .ردکرک هسلوا ترابع ندنالابخو هغلابم در

 رجحو بیرخم ییدبعک ؛تانچاق رب ندرلیربج نکلا
 هزامح ببدصقم كا لقن هاعنصو ابس یدوسا

 ندریج لولم . رده یعیدلوا شلو عوقو یرلرفس
 هبه راع هلا (ع) ناهلس ترضح كنهکلم مان سیقلب

 هلی دقت اده هدیدانو ابنارک قوچرب هدعب ؛بوشبریک |
 تكناپلاراشم یا .بولوا ققحم شد ییدتیک هتیرابز

 نایاش تیاور یهدنفح یجوزت ندنفررط هیلاراشم یې

 یسوم نيد هداني كرلیریج ندرلتقووا . ردلکد قولو
 شح هدننامز (ساونوذ) ندرلیربج .یدیشعا راشتنا

 - هدناموق كدناقرب هدنسا (ههرا) ندنفرط یسیشاج

 رلیریجو «ششلوا طب نم ؛كر هل ردن وک رکسع هلبس
 هزاجح ههربا هدهرصوا .یدا شلریو ماتخ هنتلود

 هعوفو یسهعقو لبف باعا بودا زواج ید

/ 1 
 . رد د هلج و (م رع شو و

 نزیلاوذ فیس ندنسهیش رلیریج هدعب «یدب
 شعا درط یرایلشدح هلمتواعم تكتسارسک نارا

 8 ؛بوربک هنثلآ یمکح كناربا نم هلتبسانم وو
 هدینداعس تقو ها هغش وا نییعت رليلاو

 هللالوسر ترنضح رع رخاوا بونلو هدلاح و د
 كرايربج .ردشلوا لخاد همالسا "هرتاد هد (علص) ۱
 ندغاص هک«یدبا راو یراطخ رب صوصخ هنرایدنک |

 لرل ل هکینف «بولیزا هللا هعطقم قورحو هلوص



 ا ح

 ترضح هللا سیقلبو ؛رونیروک یک ذوخأم ندنطخ
 ذخا هدشنامز تابسانم ندا ثدعح هدنسهرآ نایلس

 4 رابل هکبنف ید لوا ندنوا دوخایو «یه>هلوا شلدیا

 هرلیریج هدنراتراجو تحایسو ریس عقاو هدرجا رح
 و .رویلیشالک آ یرلقح هلوا شم ر کوا ی راطخ یدنک

 دوبشم ران | قوچ رب هدنومرضحو نع ررح هلا طخ

 لح ینتلارق تروص كتافورح قیقح بابرا «بولوا
 نالوا لیعنسم هدهروکذم رابآ .ردر شا لصفو

 رهاظ یباشمو تسانم هلا یبرع ناسل كاسل

 .ردراکنا لباقات چد یعیدل وا قرف لیخ «هد4سیا

 بولوا یرببش ربش (ابس) یرلعدق رک كرلیریج
 نروس تهوکع ای ایک دا رک م ییاعتص هلن

 :ردیشک ۳۹ ریز هحورب ريج كولم
 o | نینرقلا و ۳۴

 واک ١ رانلا وذ ٤ نالهل ۴
NE iقناتخح ۰۳۷۰ ا سقب رقا 0  

 داوعالاوذ ۸ ۱ ناعوالا وذ ۱۹: ۱: كسكس 9
 لالکد بع ۳۹ ۱ لیح رس ۱۷ رفعد °

 دا ا داهده ۸ شایرا وذ ۹

 ورع ۱ سیقلب ٩ ناقل ۷
 هعب ۲ ران ا عجس ۸

 نابهص ۳۳ رج ۱ دادش ٩

 حانجلاوذ ۶ کارا ناقل ۰
 رتاتشود ۰ نارع ۳ ديدش ۱

 (هعرز)ساووذ ۳ | ناشیحو؛ ۶ ثراح ۳

 NAE نالزا مع یر
 هرکص ندیوا «هلکل رو رلسا یک رغصا عبو یا عت

 .ردفو رعم یک هلا (هعباس) راک

1 EEهددحا بول وا ندهاعع (میقر ن) ۱  

 اک هدناونع یکه رکص ندیوا و

 .ردشو

 یبیدنک ( هرصب یبا نی هرصب نب 1 لم
 ضعب بول وا ندهباعع یدح هل ردو

 .ردرلش۶#ا تیاور هشرش ثیداحا

 نینح ؛بولوا ندهباصع (هحراخ ن) | |.
 -ردشع و رضاح هدسا نع )۰

 ( شنح رغعلاوا ) و ( لیقع )۱ هد
 ۰ ردب د هباصص 

E۔هاحع(یمو رضا یشرقلا.ثراحنب  

 همالسا هدهکم مج .بول وا ند

 اتاق نوروم ادع لغفا .رتش
 .ردیورم هشرمش ثیداحا شعب ندنسیدنک هلیس

 3 E ET E هدنشلف رش نلحاس كس ونحیاش رقآ ۳
 هدنتکلع ( بهذلا ةلاغس ) عقاو

Ap 

۱۹۹۲ 

 برع نوبفارغج یغیدلوا هبصق رب هدرحص لحاسو
 .ردروک ذم ةدیرابآ

 یلبخ ؛بولوا نداعع (رارض ن) | را
 همالسا « هدلاح یفیدلوا لشاب

 .یدیشلک

 2 راز هجو رب ندهباصع هلعسا و ۱ دلت
 ةللطتح یا نب هلظتح :ردشمل و تاذ

 اط تس یدنا یاما نہر ےس ءابق هک یراصنالا

 ن ا تج رددودعم ندصج لها هک « ینقثلا

 ندنفرط یردپ «نکیا لفط هک.یکلالا ةفينح نب مذح
 ترضح یاد كر هل روت وک هی ربمغیپ ترضح دز ۱

 تیاور هشرش ثیداحا شعب و « شلوا لئن هیوبن
 ةلظنح ) هک« عیرلا نب هلظنح یعبر وا س .ردشغا

 ترضح بانک بول وا قورعم خد هلک د(یدیسالا

 «بولوا نکاس هد (ایسیق رق) هدعبو ؛ششلوب ندیوبن
 ۱۳ هدنسهفقو لج - ردشعآ تافو هداروا
 - ماع ییا ن هلظنح س .ردشلو هدنباع هل( هضر)

 بول وا ندهاعع ن ادا هک «یجر رخل ا ىراضنالا

 ماعوا ی ردب .یدیا قو رعم هلکخ -(هکاللا لتسع) ۱

  هنتفآ ( ماص ) تاثناک رخ ترتضح. بهار

 شعا اا هنسلاو مور یهدماش بول وا ندرلن دیا

 هل رح ن نایفس ولا هدنسهعقو دحا هل اح .یدیا

 كنايفسوا هدتیاوررب و كلوب هدتیاوررب ؛بودنا هزرابم
 هلبلا (يللا دوسا نب دادش بوعش نيا) نلک هنیدادما

 .لع ی هلطنح--.یعشعلا اخ — .ردشل وا ديش

 دزن ربارب هلاشز یزبق هک« یناطلا ةلاسق نب هللخح س

 قرشم هلمالسا فرش «بولک هیون ترضح
 دهع هک «یراصنالا سن هاظنح س . یدشلوا

 (اهضر) ناقعو رع ترضح تبوغوط هدهللا لوسر
 ن, هلظاح

 تیعم- هدناب راحت نالوا یشراق ههبواعم هک« نان
 .ردشعا هق رش ثیداحا تاور ند

 دار شش و ہد وضصت م ترضح

 ۱ 1 ۱ د ۰ ۰ ۰ ۰

 لو سام روهظ ۱ ناوغص 0 ا

 ىسهيقب كدوع موق 1
 یتیدل وا ربخم توعبم 5 ( سرا باععا ( نانلوا نظ

 ه رب وص

 ۱ ناوفص ن هلظنح اما هب وما تل ود

 هرکصندن اوفص ن. رمشب یردارب هدننامز كل ادبع ن



 ندماش«بودیا كلیلاو هنس ۳ و ؛شلوا یسلاو رصم "

 یرلغص یهدههرصم هطخ « هنیرزوا ما یعیدلآ
 - دبع نب ماشه هدعب .یدشعا اعا ی را او تسکش
 ه ید هعفدو تولوا صم *لاو انا هدنامز کلا
 بولغم یرلیطبق ندا نایصع «هلتموکح یارحا هنس

 برغم .بوقبج ندرصم هدنخرا ۱۲ ؛و ؛شعا

 .یدیا شقبک هندناج
 9 ی ۱ یدنا دم یک ار ناخ دم ناطلس

 لیصحت لوصالایلع بولوا ندالع نك هنیدنسم هيم

 هد ۱۰ 6 6 ؛هرکص ندکدتا سرادم رود ءا لع

 «هننرلت ول وم هنردا هد ٩٩ «رصم هد ۱۰١۱ هنیدم

 یلیامور هد ۱۰۱ «هنکلرکسعیضاق یلوطان | هد ۸

 «قرهنلوا بصن هباوتق ماقم هد ۱۰۱ و هنیردص

 یآ ٤ نکلای «ندنفیدلوا فیعضو رایتخا كب قجنآ
 هنس واو ؛شغلوا لزع هدب ۷ .بولاق هدماقم و

 هدنراوح یراضنا بونا ابا ترضح «هلرهدیا تافو

 .ردشلدیا نفذ

 بولوا یسهدلاو ك (مع) مرم ترضح ۱ رب.
 دای هبد ( نارع ةا ) هدعرک نآرق |

 (عاسیا)نالوا یسهحوز كنا رکز ترمن- .ردشلروبب

 .یدیآ سرت
 ۷۲۲ .بولوا ندارعش (لع 3 د ) ۱ 7

 :ردشع | تافو هدد رج جرات

 ندهباعع اصنالا تار 9

mC.دن _ك |  eق  

 دیش هدنسهراح هئوعمو ؛ شقلو رضاح هدناوزع

 .ردشلوا
۰ 

Ssك  aیارعش ن رخام  

 ناويد ناکحاوخ و ندهيام) « .٠
 تافو هحهرکص ندنخرات ۱۲۱۱ «بولوا ندنوامه

 هرزوا دلح ۳ قلعتم هیون ترضح ریس .ردشعا
 :ردندنوا تب ییا رب وش .ردراو یسهموطظنم رب

 لو ر نار مک ماقا رۇ
 لبس ره یاهتنمو ادتبم

 لاصو ناج ملاع ملاع ناج
 لاعاپ هدنلو نوسلوا راناج

 یسیجنرب : ردبسا كناذ ییا ی ی
 هلظنحو یردب تكمدخ هچ رتلا فلاس

 هلا لوسر تبحع هدیچوا .بولوا یدح كمدخ نب

 ی ن ح ۱۹۹۳
 هرحوا یسعنکیا دسرذ اش وا لا هدف رش (ماص)

 هلکغد (یشاقر) «بولوا یسهصحع هندیزب یبا نب ےکح
 .ردشعا تاور فد رش ثددح 7 .ردقو رعم

 زا (هضر) یضترلالع ترشح 0
 ندنيماما ترضح «بولوا ندناچ )| ۰

 نج نالوا شعا رم ہد لع دالوا هرکض

 .ردسهدلاو كن هقبنح

TEتربش هللا لضفو ع  
 تل هقس
 ءا رهاشم شلو 3 ۰ ۳ 0

 یلوط دب هدش دح صوصخ الع ؛بولوا ندم السا

 .رالدنخابشا كنیط ويس ماما .یدنآ یسهبحاص

a eeتاناک رک ترضح .بولوا  
 ES ۳ ٤ نام

 «نکیایرلمداخ و هلوک *لنمدنفا (ملص) 7

 ریهاشم نینح نب هلادبع ن نینحواو هللادبع نب
 هشرش ثیداحا تیاور ندنرلدح .بولوا ندنیعبات

2 
۰ 

 ت ا
 ر هدنسهرا فثاط هلا همرکم کم 5
 ۱ نج

 یجنرطس كنهبوب ترجمه «بولوا لح
 «برع لئابق ضعب شمام تر وق ندکرش زونه یسهنس
 هدعقوم و «هدن ر لکدتبا م وجه هلدصقم دادرتسا یب هکم

 «هدهسراشلک بلاخ ادتبا كر هک ی یراق همالسا رکاسع
 .ردشاوا بیصن هنیپسم رکاسع ترصن و هبلغ هدعب

 ندنرلمم كا كنیوت ترضح تاوزع یسهوزغ نینح

 دیبش تاوذ یلبخ رب ندها ید هدنو «بولوا

 .ردرلشلوا
 || بس لی و

 | چا <

 .یدیا بهذملا ینارہ دن «بولوا ندابطا ریهاشم نشدتب
 هدير هدهتوا هرکص ندنممعتو راشتنا كنهبمالسا راونا

 «بودیا عاقحا هدنتېح هریح رانایتسرخ نالاق قرفتم
 ید هجرت بحاص .یدراشقلوا هیست هلیسا (هدابع)
 ۷ ؛بوغوط هدنخ را 2۹£ .یدیا ندرلن و

 لیصح هده ردنکسا یا و و هدننط و ۍدنکی ینایرمس

 نی لیلخ هدهرصب ید یبهبع تایدا «یک ییدتبا

 یتحو ؛شعا لیصح ندابدا مظاعا راسو نددجا

 ناسل .ردشفلو ییرش سرد هلا هوببس رویم
 ناسل كرهدبا لاکا ینایدا .یدما انشا ید هیسراف



 ی باج

 «هرکص ندقدنارق یلوط دب هدنتغالبو تحاصف یبرع
 هلص یط نف ندې وسام ن انحو «كردیک هدادغب
 ك ییلعم هدسب ردنو هدافا یاننا «هدهییا شمالا

 ارثکا ىسەغىاط هدابعو «ندنفیدرو هل ,الاوس قیقد

 هنقووا ندنرلجما «بولوا لوغشم هلقلفا_هصو تراجت

 | نب انحو «ندنفیداوا شمهعشب بیبط رب چ ردق
 « چا یناکد یفارص رب هددشوک رب تیک» هبوسام
 .یدیشمراقبج ندنسب ردن هقلح یسیدنک رەد

 هلتفابقو مان لیدبت «بولوا دیدبات هنس جاق رب نینح
 هدداد غب زارت «هرکص ندکدشا بط نف لیصح

 رادتفا كن سیدنک هوسام نب انحو «بودبا روبظ
 وفع بلط ندنسهقشاس ؟هلماعم .هجروک یتسلع
 هلسامز یابطا نینح « هرکص ندنواو ؛ شلیا

 یو و یبع «قررهنلو هدهدافتساو هدافا سلح

 «هلبسح یسهداعلاقوف رادتقا یهدیرلناسل ینا رسو

 تقوواو ؛شمالشاب هکعا هجر هیبط بتک شعب

 ةف بتک هفیلخ نومأم نالوا هدکمروس تموکح
 «ندنکیدتیا وزرا هلیسهدایزیتس هجرت هب یبرع كن هينا وب
 كب یرابتعا و ردق هدندنع هبلاراشم ةفیلخ كنياح

 هتل كرابا نک ییدنیا هجرت تح ؛بولوا هدایز
 هدناوادم یا رجا ردم و ترش یید رو 0آ

 نومأم هیلاراشم رک .هلغشوب یسهلماک ترابم یخد
 كن هبسابع یافلخ راس نالوا یرلفلخ رکو كن هفیلخ

 هرابتعاو لاوما قوج كب قرهنلو هدننابط تمدخ

 هنارصن یابطا نالوا یرارصاعم .یدشلوا لئاب

 یساقفر هللا عوشیتخ نب لیاربج صوصخایلعو
 مجرتم رب ییا كنسیدنک ,بویمهکچ یلابقا ون كنينح
 ها اعدا یتغیدلوا یقاذح هدبط نف قحجاو یتغیدلوا

 قفوم هلکنو «قرهشبلاچ هکمروشود ندافلخ رظن

 لکوتم نا و هفیلخ «هصنالک آ ی رلقح هم هلوا

 یتغیدلوا دقتعم ريغ ه هینارصن دباقع كنينح هبللایع

 للروم تورو هلا و ىك تو
 رب هیو هرجا لجال هفیلخو ؛رلشا لوس ینکیدنلکا
 «هلغلوا مدآ رب میکح یسیدنک «هجرتسوک هنینح یمسر
 هدابعو تمرح «بولوا ترابع ندم“ ر ر كنون

 هلیفبلکت كنەغيلخو یسعا ناب ینغیدملوا قسم

 ندنفرط قیرطپ «هنیرزوا یسمروکو هعسر و

 «سبح ًادیدش ندهفیلخ بناجو ؟ شلوا زورفآ
 تبا «قرهنلوا هرداصم یالماو لاوما نوتیو

ig. o ات 
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 ۹ ی ن ح

 لا هابطا ,هنیرزوا قاهتسخرب یغیدارغوا تلکوتم
 _هنار مصم فیلکت هلرلن و «هدهرصرب یعیدل وا جانح هداب ز

 شعا دعو ینمادعا كندنح هننرایدنک هفیلخ «هلپس

 یسع ترضح هدنسایور تكنهفیلخ هصکوا ,هدهسیا
 «هلکعا هیص و هدانعم ع ییبنح بونب روک (,ع)

 «بولیراقبچ ندسبح ًاغر هنسادعا نوک یستریا
 رو «لات هرابتعاو ناسحاو ماعنا هدایز ندنکلوا

 ندضم یغیدلوا التبم یبهفیلخ هللا هصوصخم هج لاعم

 هنناونع ابطالا سسر لغلوا قفوم ید هغمراتروق

 هدنر كننافیلات یسیدنک ییهاکحو .یدشاوا ربظم

 قحا نی نینح .ردشعا هاکح هدنروص روم كب

 مور نوما یرعت یراهفسن هیمکحو هببط بنک
 زوک عی هدقللاع . یدشعا تحایس جد هنکلام
 ۷۰ هدنخرات ۲۱۶ .یدا راو یتراهم ید هدنتنابط

 کیا هدیرلسا قاعساو دواد ,ردشعا تافو هدنشاب

 نم قاصسا هجرتلافلاس ندرنو «بولوا یغوا

 «شعارق تربش رب لداعم هننربش كنبردپ نینح
 .ردشعا هجرت هیانو هبیکح بنک قوچ رب 4بیلرعو

 كسونیاج هلیوتم نالوا قلعتمهبط كيگح طا رقنینح
 الماک یراحرمش یفیدزاب هنیرزوا هروکذم نوتم
 یتغوچ كرلنو .هفشب ندکدتیا لقن هیبیع ناسل
 باتکر بثعم جاق رب ید ندنکلیدنکو «شعا راصتحا

 هحورب یراثآ قرهلوا فیلاتو هجرت .ردشمزاب
 باتک» << نیعلاق تالاقم سقعلا باتک» :ردبتآ

 6 سونیلاط اك رقع ةتس راصتخا » ۰« نيعلا ق
 ةیودالاق سونیلاجباتک راصتخا » ۰« یقایرتلاباتک»

 سونیلاج بنك نم مجرتام رکذ ىف ةلاقم» « ةدرفلا

 ىلا بتکلا تب هلاقم » ۰« اتك جرتپ ملام ضعبو
 ىف ةلاقم» ۰« هبنک تسرپف ف سونیلاج اه رکذب ممل
 باتک نم ةعباسلاةهلاقلاق هلاق ايق سونیلا هراذتعا

 ىف سوشیلاچ ةلاقم لج » « نطالفو طارشاءارآ

 باتک عماوح» «« هعیبطلا نع جراخلا طلغنا قانصا

 یف سونیلاج باتک عماوح » ۰« لوذلاف سونیلاج
 باتک عماوح » «« افوسلیف نوکی نا بج بیبطلانا

 « فصل ریغو ةصحلا طارقبا بنک ىف سونیلاج
 « طلا اعت ىلع ثلایف سونیلاج باتک عماوح »
 ريسفت رام » ۰« سونیلاط ىلا باتک عماوح »

 ت رام » ۰ « طارشال لوصفلا بانکل سونیلاج

 ريسفت رام » “ « ةفرعلا ةمدقت باتکت سونیلاج



 «« ةداحلا ضامالا ریبدت ف طارشا بانک سونیلاج

 ةحارح ىف طارشا باتکل سونیلاج ريسفت رام »

 نم ةدوح ولا ةلاقم ةرمهع عیساا رام » ۰ « سر لا

 رام» ۰« طارقال ایعذیا باتکل سونیلاج ریست

 ریبسقت راد طرقا نو ف ازت و

 ةنمزألاو ةيوحالا ف طارقا نا وا ى
 نکاسلاو ءالاو ءاوهلا باتک حرش » « « نادلبلاو

 رام » ۰ « طارشال ءاذغلا باتک حرش » ۰ « طارقال

 ناسنالا ةعيبط باتکل سونیلاج ربسفت نم ةا الاغا
 هينا نیدولولا ىف طارقا باتک رام » ۰« طارقبال

 نم لوصف » « « ایعذیا باتک نم لوصف » « « رپشا

 «« نیهق انلا رسیدن هلاقم ۲۰« نادلبلاو ةيوهالا تاک

 ىف یروفیطلا ىلا ةلاسر » « « دوعلا شرق ىف ةلاسر »

 نم هنع هلئسایف دعلا ىلا باتك» « « درولا صرق

 یوق باک » «« لبسلا ءاودلاو ءاذغلا ني قرفلا

 لئاسم » ۰« ةنایدلا كلاردا ةبغيك قباتک » «« ةیذغالا

 نم لئاسم » ۰« جورفلادلوت ىف هلاقم » ۰« لوبلای

 ةفرعم ىلع لئالدلاق ةلاقم » ۰« ةعب رالا قطنلا بتک

 بانک »۰« ضمتلاق باتک »۰« ضامالانم دحاو 3

 ةفرعم ىف باتک» «« لوبلاق باتک» ۰« تایملا یف

 «« ءاضعالا تالاح ىف باتک» ۰« اپحالعو ةدعلاعاچوا

 ظفح یف باتک»۰«یسبلاق باتک »۰« لوقبلاءام ین هلاقم

 .« رشا ةبنش دلو نيف باتک» .« ةثللاو ناتسسالا

 هبذغالاعیابط یف باتک » « ءاطالا ناعما ىف باتک »

 ءاعسایف باتک» هلیس ر اجه قورح «« نادیالارییدنو

 تاتک ۰( هع لئاسم ی باتک 6 ةدرغملا ةبودآلا

 باتک » «« سونیلاج ات رام ىلع ءاضعالا ةبعحت ى

 باتک» ٠«< ررطاودلاق ةلاعم » «« نيعلا ببكر ىف

 ۔ادوسلا ریبدت ىف باتک » «« رمقلاو سيلا لاعفا یف

 6« برشملاو مطمل یف ءاصالاربیدت یف باتک» «« نو

 ۰« نفستسلا ربیدن ق باتک» «« نللا باتک»

 یف باتک» .« ةبکرلا هیودالا رارسا ق باک »

 «ماعلاو ءاعسلاباتکعماوح»6 هابلاق ةفسالفلا رارسا

 قلخ قف هلاقم» «« وحنا ىف باک ۱۰۲ قطنلا ین باتک»

 «« ًاحاتح لعح هيلع لضفللاو هتیصم نم هناو ناسنالا

 دلوت یف هلاقم » ۰« نطالف بتک لبق ارش ایف باتک»

 ۱ ق هلاقم » « « دناوفلا باتک » ۰« نرجطا نب راثلا

 «« ةغدغدلا ىف ةلاقم » « « لاج الا ىف ةلاعم » « « ماجلا
 ی م وعطلا یالتخاق باتک» ۰« سفللا قمضق هلاقم «

 ی ل ح ۱446 ین ح

 باشکر یسش » €0 ءاذغلا تالآ مرمت یف باتک »

 ۰« سفورل هل اظفح باتکر یسف »۰( طا رقنال منا

 هلاسر »۰« سونیلاط ةموتكملا ةي ودالا باتک ریسش »

 نیا ههولس ىلا هلاسر» ۰ « دیحوتلا ىلع ردقنا هلالد ىف

 « « تاداعلا ىف سوئیلاج ةلاقم هجرت نم هلکساع نانب

 «« نیینانویلا بهذم ىلع بارعالا ماکحایف باتک»
 «« ةحام رحلا هایم راص هلحانم یذلا بسلاف ةلاقم »

 یأر لع سای روغیطاق باتک» ي ناولالا ى اقم »
 ىف هلاقم » «  ةاصحلا دلو ىف ةلاقم » ۰« سویطسمات
 « « تاجل ا هایم ىف باتک » «« ةقرحملا ةيودالا رابتخا

 ««ءامدقلا نیلعلا بادآ و ءامكلاو هغالغلا رداون باتک»
 میسقن یف هلاقم » ۰ « سلو شانک نم رصتخ شانک »

 ةلاقم » ۰ « نیعلا ةيودا رابتخا باتک » « « نیعلا للع

 بیکرتلا ىف هلاقم » « « هحالقلا باتک» ۰ « عرصلا ىف

 «سویلاجو طارشا نالضافلا هیلع هقفوام
 راث الا ىف مالک » « « اهریغو ةحعلا ظفص قلعتت ةلاقم »
 جرات باتک» . « حرق سوق یف ةلاقغم » « « هی ولعلا

 كولملا و ءافلطاو عالاو كولملاو ءایبنالاو ًادبلاو ماعلا

 یناردنکعالا سویساج لوکش ضعب لح ۰« مالسالایف

 ا اسر » ۰ « سونیلال 21 الا ءاضعالا باتک ىلع

 یح نر ىلع یلا باتک» ۰ « دادشلاو نحملا نم هباصا

 ةلاقلا یفام عماوح » ۰ « مالسالا نيد نم هيلا هاعدايف

 ۰« طارشال ابعذسا باتک نم ةثلاثلاو ةيناثلاو ىلوالا

 سونیلاج لیواقا نم عجاع نینجا نوک ىف هلاقم »
 باتکل نيبانوبلا ءامدقلا ریسفت عماوح »۰ « طارقباو

 همدقم لئاسم » « « ملعلاو ءاعسا ىت سلاط و طس را

 حرش » «« لخدلاب قورعلا سو روفرف باتكل
 راضم عفد باتک » ۰ « سلاطوطسرال ةسا رفلا باتک

 صاوخ باتک» ‹««ةنيزلا باتک» « « ةيذغالا

 ظفح باتک» .«هرطيبلا باتک» «« راجحالا

 .4 نایدالا ةقيقح كاردا ق باتک» ۰ « نانسالا
 ندنسبماسا كنناغیلأت وبشا نارو یناسنا هل یدادعت

 طارش رکلای تمه كناهد و «هرزوا ینیدلشالک ۲ ید

 هبط «بویلوا رصصع هجرت یرا آ كسونیلاجو
 هقشب ندقدزاب رلباتک قوج رب ندنکلیدنک قلعتم

 هبهفسلف فید رطیب نف.هیعیبط جرات هوح لع «هتمکح
 - ریتک هدوحو تافیلأت خد قلعتم هوضو حرا یتحو
 هینایرمس ندینانو یچاقرب كنیراهجرت .ردشم
 لقت هیلرع ندنفرط یرلهقشپ هدعب «بولوا



 او خ

 16 دم هشت نادرک اش قوج رب .ردشع وا

 مسع الا شابح نالوا یاکو یسهدا زهریشم» هل رالغ وا

 .ردید هلج وا ید

 .زدیس جور
 نلاوحترضح «هرک-ندقدروب قلخ ندقارپ وط 3

 -وا ناکسا هدننح یسیکیا .ردشعاراپ ندنسولب كمدآ

 رب نالوا شاروبب عنم هلیساوغا كسيلبا هدعب «بون
 هاب د «قرهنلوا جارخا ندننح هلکعا لکا نده ویم

 عقاو تافالتخا هدنقح یرلط وبه لح .ردرلشع | طوبه

 ۷ و
 یرهلوا مأوت هرزوا قلوا زبق یربو كکرایرب ءاوح
 هرکص ندمدآ ترضحو ؛شمریتک هایند دالوا قرق

 داقتعا هتغندلوا هدهدخ یرف .ردشلنا لاشزا

 .روئلوا
 - وا ندنایاحم (نانس نا دیزب )|
a( ےطخلا ن , سبق ) ندارعش «بول  

 شید ؛بولک همالسا لوا ندنحوز .یدیا یسهحور
 .یدبا روروک افحو اذا ییالوط ندنویو «ردیا مک
 موقم هزمدنفا (ماص) تانناکرخف ترضح هدعب
 .یدیشهک زاو نداذا هنیرزوا یسمرویهیصوت هسبق

 (عفار تن ءاوح) و (هیراصنالا دز تب ءاوح) س
 شعب یفیدنل و یخدنوتاخ یکیا رکید ندنایباعص هل رلعسا
 یرلضءهب هدهسیا شقلوا رکذ ندنفرط نیخروم
 .ردرلشعا م ازلا یتغیدلوا ترابع ندصخ رب كنچوا

 ترح بول واهبصق ر هدن

 ۳ ها e ۱ نرداوح

 ماش هلا سصدی س .یدیشش وا 2 ندقرط ورع

 و یخد هدهفاسم قلقا وق کیا ندمدنو هد

 تاقو:هدازوا هیواعم نی دز :بونلو هنرق رب هلا
 .ردشعا
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 ی بتا ا نوب راوح
 سرک ناعا ههنا دوو ییذ وب ابا رقم
 هلاع راطقا هرکص ندنعفر كناسبع ترضحو

 ریز هحورب رلن و .ردرلشهثیلاچ هنیدمشن .بولیغاط
 «(نوععش هلرکید مان وریپ) سورطب : ردیشک یکیا نوا
 بوقعد «بیلف «انحو ؛(یردارب كسورطب) سای ردن آ

 ؛( نوععش دوخاب ) نویس «یتم «امو «یطنراب «ربکا
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 .ادوب ؛رغصا بوقعب ؛(ادوبب رکید مانو) سودات

 ییاسع ترضح بودبا تناخ یربخا ران و

 «بوقبح ندنسهرصن و راوح «هلک | مع است هنر لتعشد

 .ردشمک (ساینام) هنیرب ی قسم هتنعل

 رلندیا دع ندنوراوح ځد ېب (هبانراب) و یسولواپ
 ۸۱۵۱۲65 ناب ر وندنفرط رلکن رف هو راوح .ردراو

 بول وا - ندنساب و ےسا "۸02۲0۸۵۰ یعسا

 «ندنغیدلوا كعد «لسر»قرهلوا یعج كلوسر یدو

 كني رب .رارونلوا داب هد لسر هدهینارصن بتک شعب

 [ ۰هلیرویب تعحارم هنصوصخم ےسا
Iles de 8 24 

 E ۱ یرهطا نو داوح

 انو نالجامژ هدنبونج یاهننم كني ونج یاقیمآ
 »)۱۹9۵۰ .بولواهطآ كج وکی یا نوا هدن ع كنز

 .راردعقاو هدییونج ضرع

 رب «بولوا ندهاصع (یرصعلا) ۱ هر وح

 .ردشعا تیاور فیرش ثیدح
 تب ولواهطخ رب هد هعطقب روس | ° 2

 E كنبر ندرا ۱ ناروح
 العش «هلغل وا عقاو هدنسیلاعش قرش كنيطسافو

 ابونحو هطوغ نالوا ترابع ندنراراوح كقشمد

 .رددودح هلا لوچ یند ًاقرش بلبراهطخ ءاقلب
 ا هدتقا رطا كنو هلا ناروح لبح هطج و

 یراریرثکا «بولوا ترابع ندرالح عفتمو یل هنصراع
 ہدنسیقرش ےسق .ردعفن ص هرتم ۵۰۰ ندرح یاذح

 هدنتېح برع ادعام ندناروح لبح روکذم نانلو

 یکسکو كا رنو .بونلو راهب غاط رب یند
 ندناروح لبح .ردنولح لبح یءهدنتبج بونح

 یرعوط هقرش یسضعب ندرلیاچ قوچ رب ندا ناعب

 ریو ؛رولوا دیدنات هدنرلموق لوچ كرهدیا نایرح
 كرهشلربو قرهقآ یرغوط هر یخد یقاط

 هنیرهن ندرا هدو هکر اردبا لیکشت رېن (كومرب)
 ؛نالوح هدنتبح ېب لاعش كنهطخ .رولنکود

 یسهعش اجل ندرلنو .رویالو یرلهعش اج لو رودیح
 لصح ندنراوال شلوا تسوا تلا كغاط راتیرب

 كرلابقو ۰ ردنرابع ندرلایق براص نالیشالک آ یغیدلوا

 «بونلوب رلهراغمو رلقراب نرد قوچ رب هدنرلهرآ
 ايق داو رارشا ام ایرثکا هروکذم ٌهعش هلرلتبح و

 ؛بولوا تبنم هلتیاغ یرلفرط رثکا كناروح .رولوا



E 
 زا یسلاسا یچآ .ریللا لوصح ردق ناسکس هرب

 قح یضارا «بونلوب هدنیشحو لاح رب ریارب هلغلوا
 موج كنابرع یودب عارز هشاطو «ندنکیدغلشیا
 ندیعیبط دادعتسا و .ندنرلقدعو نیما ندنتراغو

 ؛یادغب نشیتی اذه عم .رویمهنلوا هدافتسا قح

 هلیتسافن صوصخ |یلعو تابوبح راسو یراد «هیرآ

 ؛هرحص ندکدتیا هرادا یبیلاها یادغب نالوا روہشم

 راس كنهروسو هراهلکسا ید یرادقم یلیخ رب
 ندیعو یزرد یسلاها .رونلوا جارخا هنیرلفررط

 خاتم هدرا ,داچ یقاط 1 هرلن وب بول وا بکر

 رایس جد یهاط رو «رونلو لوغشم هلتعارزو

 ه ا را ززد ۰ راردوک ى3 مانغا «بولوا

 هدرلوا ندشاط هاشم ههلق هدرللحم عفت ایرثکا

 سرتسد هدیق رب راد هنسیلاها رادقم .رلروروتوا
 .قدمهلوا

 «ندرا یاروام» هطخ و هدننامز لئارسا ی

 رلیرو ا هدعب رکو .رلیدوپب رک ت ریبعت

 ناب رفت لی .هدنعیدنلوا طی ن 6
 تموکح هدرلاروا هرکص ندردنکسا ید عدا

 ناروح هدشنامز رلیامور هلرلیلابودکام نروس
 لثا هتنروم رب بسانتم هلبسیعبط دادعتسا یسهطخ

 هت نالوا ماق یرلهارخ كنبرثک | موبلا «بولوا

 ند(ناروح)رامور .یدیا شلواسیسأنراهبصقو رش
 جاقرب ؛كردریو یاب ) سیئیناروآ )اکو قرهلوا طاغ

 هدننامز هیمالسا تاحونف .یدرلشما یسقن همسق

 (یرصب) نایند (ماش یکسا) یرلهارخ مویلا یرکرم
 «ندنفیدنل وا ےف اص یرلف رط رثک ا .یدبا یربش

 څر كنبراررحم اپوروآ ضعب ؛ییبارخ كنهطخو
 «بوبلوا هدنسهرمص هیمالسا تاحوتف یک یرلکدتیا

 زیگنج یسیارح .یدا روت کی ا رود لّئاوا

 ىسەلۇم ةيشحو تاعوقو بیلص لها هلا رو تو
 -ریشع نابرع یرب ندتقوواو ؛شلوا لصاح هدنسهرص

 یت رو یکسا اهد رب «هلغلوا یرلتیودب لاماپ كنیرلت
 هلوش ربش «هدناروح یکن وکو تح .ردشمام هلو

 اضقو اول «بویتتو یخد هبصق 0 «نوسروط

 .ردنرابع ندرارب یلاخ او ندرلهرق یرلدرکیم
 قاس رب قع هنتالو هبروس یسهطخ ناروح

 ۷ وکو یندنلوآ ناس هدر یر ولو و
 ۱ هلا هرق ۲۱۳ و منم هبهیحا ۲۱و اضق

 سو خ ۱۹۹۷

 عقاو هدنسهیحان رودیح اول رکم .ردعماج یعرازم

 اوحا زونه هدیدح تالیکشت هداولو «هلیبسح

 ۳ ردهدفغ وا هرادا هدیروص رب ام « بوبغوا

 هحهدایز هدنرللح قیصاب ضعب رکلایو لدتعم یساوه

 or ۳ هارو»

 1۱ ۲ هرطینق

 ۳۹ ۰ ری را مهد

 ۳۱ ۱ اعرد

 ۸ ۷ زورد لبج
 o ۱ طاس

 ۱۲۰ ۷ نواڪع

 E 3 "اعج

 (یریجلا ةيحط نی -- اسود ) )ا هم
 بس وح

 ندنساسور یئابقنم هدنداعستقو ] ۰
 هللا عالکلاوذو اکو هدنفح یلتق كاذک د وسا بولوا

 تداعس همان ند (معلص) هللالوسر بناج *یلد زوریف

 .ردرلشلک هناعا ؛بودیا تباجا خد رلذویو ؛شازا
 هدعب .یدیشمامهلوا لئان هنفرمش (رماص) ی تیر

 كنههواعم رار هللا عالکلاوذ هدنسهراحم نیفص

 -- .یدبا شلوا نک اس هدماشو «شفلو هدنتبعم

 رب «بولوا ندهاصع ید یریضلا دیزب نر بشوح
 .ردشعا لق فیرش ثیدح

 هدبطسو نادوس (هضوح دوخا)

 ۸۱ ۲ ببولوا هطخر لوس
 ۱۰ لوط ۱۰ ۰۳ و لاح شرع ۰

 ًافرمش رک یار الاخ .رولوا دتع هدنسهرآ

 ید ًابونج هایغامریا (رجن) ًابرغ هلیسهطخ ونروب
 هلوبح *یضارا عقاو هدنفرط چا كنبرفروک هنیک

 کلم هصوح هلبحو و .رددودحمو طاح هلا

 كب هنیرفروک هنیک ییعی هنسهیرغ لحاوس كناشرفآ

 لحاوس كنهروکذم هعطق هدلاح یفیدلوا بیرق

 یکم .ردراو یتراجو تابسانم یخد هلیس هیلاعش

 ید هه طخ نوت ًاضعب ؛بولوا یربش (یتوقوس)
 برع نوسیفارفح یمسا (هصوح) .ریلیریو مسا و
 هدنرباتک مالسا نیحایس راسو هطوطب ناو هدنرات

 كنهروکذم هطخ یغوچ هرلنو .بویلوا روکذم

 هی یربا یریآ یرلهیحا كچوک یفیدنلون بک

 (ونفآآ) هبهطخ وب هسا یزیرقم .راروبدیا دادعتو

 هرص وح

1 



 ی یک

 د هجراپجز نیک ندرلاروا مسا وب هک.رویریو ینعما
 یقاط ربو ورو یک اتو ران و «بولوا مولعم

 الماک یسیلاحا هصوح .راروینلو ملکتم هلیناسل ونفآ

 هحدادعتساو تواکذ .بولوا نیدتم هلمالسا ند

 ردق درج ردیف زف: ندنسلاها نادوس راس

 و اوج روک یر
 «بولوا نوکزودویلقرف قوچ ندنسایس یجز صلاخ

 یرلقدلوا دلونم ندنطالتخا كنب راقرع یجنز هلیا ربرب
 یرادادعتساو ليم هدایز ید هن راص . روت ۲

 هلت راج یارحا هدهدنحراخ كن راتکام یدنک«بواوا

 یغوچ كنسالاها نادوس راس «ندنراقدنلو لوغشم

 هنناسل ونفآ یرنالوا لوغشم هل را صوص |یلعو

 - هی لحاوس كناش رفآ ناسل وو :رارونلو انشآ

 خد هدنرارازابو یشراچ یناکلتسم ابوروآ عقاو هدنس

 هدنس هلام یرفروک هنیک یسضارا .رونلوا لامعتسا

 كنوو یتسهبیرع دودح یغامرا (رصن) ؛بولوا عقاو

 دودح ید یربن (هلونب ) نالوا یعبات كو لا
 کلم راربن قوچ رب رکیدو ؟ردیا قیرفت ینسهییونج
 و .رولوا بصنم هرې ییا و كرهدا قسو قش

 تبنم كب یعارپو طو قوچ یهراج هایم هلیحو
 .ردرادل وصحو

 ا ا 2
 هص وح

 هدنسدونح قرش هرتمولیک ٨
 ردق ۱۰۰۰ «بولوا هبصق كجوک رب یرکم اضق
 یمهناختراعو هسردم لطعم«ینیرمش عماج ۲ ؛یسیلاها
 یسههاباقربو یاخو یارسناوراکرب لوس هدنلاح با رخ

 تكقب رط یهدنسهرا هنردا هلا تداعسردامدقم .ردراو

 ندنساشنا كنطخ لوب ریمد .یدبا ندنرللزغم مہم كا
 ES ندتیمها هرکص

 قرق ًاقرش «بولوا عقاو مق كنغایتس
 « هلدودح یلیا مور فرش الاش « هل غا خس شو

 سسح ید ابونح هلی راضق هقوتع دو هنردا سفن ًابض

 عمق یسضارا هردطاحتو دود هلیساضق هنکرا
 «بولوا ترابع ندرلهوواو هردو یاب ًاععقو ندلابح
 هنکرا یراهرد (راقآ)و (یلهلوق) نیا هونج ندلامش
 كچوک رب نج ندنسهبصق هص وح «رولبکود ها

 E هص وح بس

 تدنم یناروط . ردعبات هاچ ( راق آ )ید هرد

 هوم هلبا هع ونتم تا وبح بول وا راد و صحو

 یارش روپشمو تالو صع یلیح ندهراسو هزبسو

۱۹۹۸ 
 یلیخ «بولوا قوچ ید یرلاعمو نامروا .ردراو
 هلیس هبحان اص هحهرق اضق .ریلیریدشدتب تاناویح

 مورو مالسا ؛بولوا بک ندهرق ۳۲ ریارب

 .ردراو یسلاها ۱۳ ۷۹۰ ترابع ندراغلبو

 هنساجت رب كنب رلهدام « هصوح » ]

 .هلبروب تعحارم

 e هتسامآ كنتالو 0 ۱ و

 - ع لاعش هرتمولیک ۳۳ كنهيساما

 هدنسیغ بونج هرتمولیک ٩۰ كنوسماصو هدنسبب
 ؛یسلاها ردق ۱۰۰۰ بولوا هبصق رب یر ی

 هد 4هغه «یناکد ا نا جاق رب «یبرش ۷ ۲

 و .ردراو یسهلباق رورشمو یرازاپ رولیروق رب

 «بولوا هدننرارح دارغبتناس ٩۷ وص كنهحولبق
 هنب راقلهنسخ قاصیعابو هدعم یرشو هعسنامور

 شفپاب ماج هدنروص لمکم هدنتسواو .هلغلوا عقاب
 كرهدبا عاقجا یفک كيب جاق رب هدنسوم «هلغلوا
 «ندنغیدملوا ییوص هقشب كنەبصق .رلردا مامعسا

 | هضوح

 رب ذیذلو فیفخ كب .رارچا قرهدولوص یوص
 رب لزوک كبو هدنسهنروا رلنامروا هبصق .ردوص
 رو هساوپسو هیسامآ ندفرط رب «بولوا هدعقوم

  .ردطونم هلا هسوش هنوسءاص ید ندف رط

 ۳۱ لا ق كناول ی مک ریس و

 شوک ًابونح «یربوک ًابرغ .هلیغاصتس كیا الاش

 هل رلاضق قیدالو هبسامآ سفن یند ًافرمش ؛ینوک یعباح
 سرت) بولوا قلغاط یسضارا .رددودح و طاح

 نایرح یرغوط هونح هلرورم ندنجما ییوص (ناقآ
 دا رب رکید «هدلاح ییدلکود هغامریا لیشی ‹كرەدىا

 بصنم هغامریا لیرق «قرەقآ یرعوط هلاعش یاچ

 تابوبح ینالوصح «بولوا تدنم یغاربوط .رارواوا

 .رولوا لصاح یعاونا كرلهویمو هزبس هللا هعونتم
 ١ ۲ افا ردقوج ید یرانامروا
 هک. ردراو یسلاها ۲۲ ۳۲۰ بولوا یواح یبهرق

 یردق ۱۰۰۰ و ینمرا ی ۲۰۰۰ نکلاپ كن وب
 ناسل یسهلج .ردمالسا الما یروصق .بولوا مور
 ۲۸ «عماج ۲ ۲ هداضق نورد ,رل ردهکتم هلا یناغع

 .رددوحوم یتکم نابتسرخ و مالسا ۷۷ رسم

 ا ط 3 طاوح ۰ 3۳
 .راردروکذم هدننایم هایم



 بول وایعسا وا ندناباضع

 الرح (هبش رقلاتیوت تن الو و رخ
 ترثکو ؛شقا ترج هبهنیدم هدیوبن ترضح تیعم
 هددنندم یخد نک .یدىآ شلو تربش هل دابع

 .یدردا لاغتشا هلقل راطع

 یدبا یسهحوز كنوعظم
 صج یرب «بولوا هیحان ییا هدماش ۱ ۶

 یرکیدو هدنتشرا سارک ل
 هدننامز ناوم نب كللادبعو «یغیدنلو هدنبرق روص
 تكنهيحات یعکیا و ك (ثراح) نديا توب یاوعد
 » نادلبلامجعم » یعیدلوا شعا روبظ هدنرب ندنسارق

 .ردروکذم هد

 «بولوا عسا كناذ ییا نده 0

 ۳ ۳ ی | تروح
 یرکید س .ردفورعم هليبقل محلا ینآ ؛ رد راقغلا

 هلیسهطساو یلغوا .بولوا یرد كتر وحلا نم كلام

 .ردشعلوا لقن هشرش ثیداحا ضعب ندنسیدنک

 - هرا ناتسزوحو طساو هلا ه دا

 ماد اراد اک
 یلیخ هدننامز هیسابع تلود «بولوا هبصق رب هدنجا

 یدا راو ینربش هلیساوه تئادر .هدهسیدیا روم

 .ردشو یسآ ر طقسم لرد شعب

 ن قناع یسک وا چ

 (یسوالا یراصنالا دوعسم نب ) | هیر رت
 ندا هنن «بولوا ندهاعع ۱ ا

 راس هلرلازغ قدنخو دحا .ردردارب كنهصيح
 .ردشهل و رضاح هدناوارغ ضعب

Iادعا ات  

 ی و باص وح

 هدنیکمشم هنایم هدنسهعقو رد «بولوا ند ولق

 تیعم ه.دنرلارغ فئاطو نینح «هدلاح ینیدلوا شفلو

 یشایزوب هدننامز كنهواعمو ؛شغ وب هدب وبن ترضح
 ن ناوم .ردشعا تافو هدهنئدم قرهلوا زواجه

 ینکیدلک همالسا چک كب هدفییرت ماقم هنسیدنک مکح
 هلمالسا فرش هلناعفد» : كنهچرت تحاص «هلکلیوس

 عنام كردب تنش تدلاح مکیدتسیا قلوا فرق

 كکدادحاو ابآ نوچا ند رب شفتوا داجیا یی «بولوا
 یاو هلیاوح «یدشعد ؛كسکحهدا كرت ییتنید

 .رد وه یعیدلوا شعا تاکسا

 اضق هدنغاعتس كفتنم كنتبالو هرضب | -
 ر ارا بز

 ی ح ۱۹۹۹

 ۳۰۰ «یسلاها ردق ۵۰۰ .ردعقاو هدنرزوا یره

 كنتيالو هرصب یساوه .ردراو ییاج یییاو یناکد ردق
 هدنسوم تالوصحم .ردیا ةبسن هشرافرط رتاس

 یسانعق س . رینالپوط كلهبلغ یلیخ ندهراسو راج
 یسیضارا .ردیواح ید یرلهبحان رکس ةعلقو هج ريح
 هطساو راب الوط هدنرلرب ضعبو هلییوص رللودجو ر
 رادلوصحمو تنم هجدلوا «قرهنلوا اوراو یتس هلیس
 .رویمهنلشیا قع «ندنغیدلوا 3 یسلاها «هدهسیا

 ندهراسو یراد هللا هبراو یادغب هجلشاب یتالوصحم
 .ردبهذلا یعبشو برع ًاموع یسلاها .ردنرابع

 اعم ناتسدنه (یدابآ ربک | مارویش )| |
 .یدبا بهذلآ یبمه رب « بولوا ندنس ) ۰

 - دبع ندارعش ریهاشمو یردارب از ایتما لم ) هحار
 « رصنع راچ » كنیداتسا .یدبا ید رد زاش كلدس رداقلا

 هموظنمرب هل یناونع « مرا راہب تشکلک » ًادیلقت هن

 ید یناود یواح قبب هدایز ندکیب شب . ردشمزاب
 یدیا فصتم هلا عبط تک ازنو قالخا نسح .ردراو

 ا تم وه زنش ا تافو هد ۶
 دیآ رت ناکوم رس رب نیمه هل ات
 دنآرب كشا قرعوچ موم نہ ره زا

 ندنرهحوز كن وقفص لیعاعسا هاش |

 - هاش رب ۱ تابح

 كناهح .یدا یغاتروا ك ( ناهح )نالوا یتراهمو
 ا هنحوز

EL 
 اراهج هاشداپ هک

 هنم تسدز ناهح

 دا راک ناهج

 یند هجرت هبحاص .هنیرزوا یسلیوس یرادینعم تیب
 :یدیشع) هلباقم هلت وش

 یروخ رب نایح زا نکب نا هح مغ ا

 دروخ رب تایح ز یکدنک ناهج مغ هکره

 یآآ هحو رب ندهینافع یارعش یامدق | :
 : ردیصاخحم كناذ ج وا

 هرک ذب بحاص «بولوا یی ومطسق /یسیجنرب

 :ردکنوا تب وش .ردیدج كنيفیطل
 مدراپ هحرش هحرش هلی غی یهنیس

 مهراو مەديا حرش ملاح ەراي هلرلەراي

 یاس ناطلس بول وا یللوساتسا یم

 .ردیلغوا كني هفیلخ نردلا خسم یاما تكنشرش عماج

 زی مرب و مات (یتاع) اف رظ هد هنبردار كچوک

 هدرلتیرومام ضعب هدنرافرط بلحو ماش ربارب یسیکیا
 ینایح هدعب «نکیا رلشلوا كلام هنورت یلیخ «بونلوب

 | س

 مس 3
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 ا ی ح

 فالتا یراو هدنلو هقالعو قشع رب یفیدلوا التبم

 ییما هدح ؛بودا ترجه ههمرکم هکم .هلکعا

 هلشاعم نانلوا صیصخت ندنفرط یردارب نانلو

 لاعترا هدهکرابم هعقب لوا هرکص تدم رو «تعانق

 رب صلختم هاصیلخم (یتسو ) ندنن مصاعم . ردشعا

 هجرت بحاص هرکرب ؛بولوا یراهفطالم هلرعاشرب

 یتسوپزوموط ءیتسوب كب وک »: قره زا هلص و پرب

 ًاباوح یتسو «هلفمروص هند »؟ ا تغابد
 یو

 .ایح تس وش . شم زاب هد « هد یتاع رادم هد یتابح »

 :رددن راعشا كنس

 هلک هرازلک هیلیا راذع ضرع رکا رای

 اک هراز لک ین ینسەقاي هديا كاچ

 یللوبناتسا ید (كب یتابح) یسیمنچوا س
 :ردگنوا تب وش . ی دنا ندنسهمز یهایس بول

 كبل ندعاج هکاب یدلک ولتاط
 كيل ندعاعد زمقیچ راقیچ ناج

 ند هيام یالع (یدنفا دجا یجاح )| |
 ناتسبلاعقاو هدنغاصنسشعم.بولوا ] 2 7

 شفلو یسنغم هروک ذم هبصق یردب ۰ ردندنسهبصق

 رب ه ه رکص ندننافو كن

 كرهلک هنداعس رد هدعب و :شعرا كالبنفم هداروا تدم

 دب زدی ید یسدنک < یک یغیدلوا

 مظعاردص :بولوا لوغشم هلمولع رشن هدهیف وصانآ

 .یدیشا وا یسهحاوخ ید كناشاب اض فسوت نانلو

 دادغب هرکص هنس ییاو هنسو ارس هدنخ را ۱ ۲۲

 هرکص ندنندوع هتداعسرد قرهنلوا بصن هننولوم

 هلا هرتاسو هیعرمش مولع ۰ ردشعا تافو هد ۰۹

 «بولوا یحاص یلوط دب هدهیسرافو هع بای دا

 یدیاصقو راعشا ضعب یرعو یرتو یتافیلأت ددعتم

 لزوک تیاغ هنس « هفصت » كنيبهو هداز لبنس .ردراو
 حرش یند یب « یدهاش ٌةفصت » یک ینیدلوا یجرمش رب

 شمالشاب هحرش یند یس « هبص » كنیبهو . ردقعا

 فرش ) یلغوا تويعا قو یرع هنماغا .هدهسا

 یاحا حرش ىف هنلا فاعسا » .ردشعا لاکا (یدنفا

 ید کیا هلراناوتنع « هحاصتسم تاو و « ها

 هفت * . ردراو یسهموظنمرب قلعتم هادآ و قطنمو

 كنيس راف اف ناسل بول وا عوبطم ی رش ن* وا هیهو

 یواح ییهعفات تام ولعم قوجر راد هنبدع وقوتاکن

 ؛ندنکیدتیا داریا ید تس ررب ندنرات | ارش راھ

 یهدنایوا تنبحاصو ؟ ردرتا رب هدافتسا ثعاب ةقبقح

۳۰۰ 

 وش . رددهاش هسهعلاطم ترثکو  تامولعم تعسو

 : ردندنراعشا *هلج علطم
 وهوه رد ییک لبلب هدلک ۳ 2۷. تقیقح

 ول وا ها زک ال زل كرك ردقح ی دسص م گان و و

 كناد ییا ید ندنسارعش نارا ۱ یتابح

 ؛ ردیصلحم

 بسامعط هاش ندهبوفص كولم (تیب مساق) یسیج رب
 : ردندب راعشا *هلج تا وش .یدبا ندئلاجر تكتبضام

 ناسرب ایادخ تسکتب هنیس زا مد

 تسه یراتفرک غرع یسفقرد اجکر ه

 هدع) ؛بولوا یناشاک لصا نع یسیعنکیا سست

 تس وش .ردشعا تاقو هداروا ( هلملح ر هام لنت

 : ردکن وا

 راي هک ینادنچ هناما مشوخ وا روجیام
 ایم رازآ دزاس نابیقر فطل ثعاب

 ناطاس ( یدنفا نیما دج )
 ۱۳ لوا ناخ دو

 «بولوا ندهبناقع یاب شمک ههیمالسا تشم

 نالوا شقلو ابطا رس هدننامز تلات ناخ دج ا ناطلس

 اع .ردیلغوا كنیدنقا ینطصم هداز یتایح
 هنرداو رپشیکی «كرديا بتارم عطقو سرادم رود
 لیصح ید یط نف .یدیشفلوا بصن هنشولوم

 ۱9۱  یایطا رس هد ۱۱4۹ هغو غا
 ۱۱۵۰ و

 | هداز ینابح

 رع | زارحا ی هاب لوساتسا «بولوا

 مورو و ءدعد و یسضصاق لوساتسا لعغلا هد

 شلوا ی رکسعیضعاق لیا

 و یآ یدب «قرهملوا تصذ ها وتف دنسم هدنل والا

 هددسیا تاذ رب فیفعو لضافو ملاع .ردشلاق هدماقم

 روما ةيشمت قح یغاحارم هتسخو یسهبندب تفاح
 هدافتسا ندلاحو ید یتلخ قیعم ؛بولوا عنام هنسعا

 یک قیرط «ندنرلقدنل و هدنالاعتسا و ضعب « هلبا

 لزع هنسوا هنپ «هلغلوا ریکلد ندنسیدنک یتببستنم

 یسهنس ۱ ابقاعتمو «شعلوا لقت هدسو رب «قرهنلوا

 هنساضق همرکم هکم یرزوا كا طب ندنمرح

 التبم یتجناو «شقا تعزع هماش «یرهنلوا بصن
 هلوبناتسا ءهلغلوا نام هزاجح رفس قلهتسخ یغیدلوا
 ۱۱۰۰ «نکیا هدکعا لاصعسا یتسوذأام تدوع
 .ردشعآ تاقو هدماش هدنخ رات

Aتب هدنراتآ برع نیخروم |  
 ندیلدنه و رانا نکاس هدنرلتېج



 د ی €

 روبظ موق و «بولوا مسا نلبریو هموق رب دلوتم
 هراد عیسوت یر وط هب یلاعش ب هلوا ندمالسا

 ندنرارادمکح . یدرلشعا ذاختا .رکرم یب كرهدبا

 یدرکدزب ن زوریف ندنکولم ناريا ( راونشخ)
 هدعب .یدشعا سالحا هنتخت نارا یدابقو .بولغم

 ؛بودیا بولغم یراونشخ ناوریشو یلغوا كدابق
 .یدیا شمراقیچ ندخب یبهلطابحو «شخا لتق

 كسادنا (فلخ نن س ناوم وا)
 -هبط رف بولوا ندنذیخروم ربهاشم

 هرزوا دلح ۳ هزکنروو انایسا ییعب ككا. ردیل

 لاوحا كسلدنا هن «یک ینبدزای ینخیرات رب لمکم
 نددلح ۲۰ هلیناونع « ستقلا » راد هنسهبخترات

۰ 

 .ردشمربتک هدوحو ید ربتعم را رب رکید یک

 بس ,ردشلوا عقاو هدنسیرجه جرات 27٩ یتافو

 هلکغد (نایح نا) ندنسالعو ايدا ریهاشم سادا

 «نایحوا»] .ردهقشب (نایح وا) نالوا فورعم ید
 . هل روس تعحارم هنسهدام

 ندنفرط برع یایدا ضعب
 ینامرہق كرلباتک نالپ زاب

 تاناوبحو هدغاط ایوک هک« ردموهوم صخ رب نالوا
 ؟شموس كرەمآ دوس كنيک ر هدنسهرا هیشحو

 نیزسکع رکوا یشربو نیزسکعشیروک هلبا هسکو

 قمالک 1 یرازسا كتکجو مولع هل 5
 فوسایف و مکح رب ندنکلیدنک .بولک هنسهحرد

 رب هدنمسا (لیفط نب رفعح وبا) هیاکح وب .شاوا
 !وروآ بولیزای هدیرع ندنفرط لوبجم ررح
 هجرت هجنیتال ندنفرط (سوتکوقوب) ندننیقرشتسم
 ضعب رکید هدییرع .ردشفلوا شنو عبط ریارب هلیس
 ینابفصا هلالضفو ؟ شازاپ یخد ندنفرط نیفلم
 هجر هیسراف هلیاونع « نامزلا عید » ندنفرط
 . ردشلدبا لق ید هب هعن | ربع «یک یغیدنلوا

Aلزمدنفا (هنعر)یضترلا ىلع ترضح ۱  
 اه هنسەدام « ىلع » ] .ردندنرلعسا ۳

 | ناظق نب یح

 . هبروپ تعح
 ینرویس و 7
 یزادری و یاس

 ی راراکداب و تافل هرکص ندننافو كن هدا ریش ؛یدىا

 ملک هلکعا مدقن هناخ دب زاب ناطلس بول[

 رب بیداو لاع . یدششوا ناسحا تماعز العا رب
 .یدیا تاذ

 ردح

 د ی € ۲۰۰

 هدنسهعطق نکد كناتسدنه
 ی رکص كنس هیمالسا تلودماظن

 هرتمولیک ۷۲۰ كيابع ؛بولوا ربش رب كوب نالوا
 لاعش هرتمولیک ٩۹.۵ كساردمو هدنسس ونح قرش

 هلا یلاعش ضرع VY «قرهلوا هدنسد ع

 ۱ دابآ ردبح

 رب عساو ریش .ردعقاو هدیقرش لوط ۳۳ ۲

 «بولوا هدنعاشرا هرتم ۵۵۷ و هدنسهتروا كنهووا

 ید رله قلایق ضعب هلرللوک قوچ رب هدهووا وب
 هنطخ لوب ریمد ندیک هساردم ندابع .رددوحوم
 4۰۰۰۰۰ یسلاها .ردطوح هلا هصوصخم هبعش رب
 یم دق تختباب كنسهعطق نکد رپشو .ردبرق هسوفن

 «بولوا سسؤم هنبرزوا یرلهارخ ( هدنوکلک )نالوا
 یلوق د یلغوا كهاش بطق میهاربا هدنخی را ۹
 - وا طاح هلروسرب رېش .ردشوا انن ندنفرط ناخ

 زاربا یناکش لبطتسم رب هجیو یربن (یسوم) بول
 «قرهراب ندنسهروا یربش هداج كویب ییا .رودیا

 .رورپآ ویمق كوب ترد «كرهدا عطاقت هدنطسوو

 هدلحم ییدتا عطاق كتهداج یکیا و ییعی هدنطسو

 (عماجدصسم) و هسردمرب لوس یناقوف هلبعسا(رانم راچ)

 عماج رب نیرو عنصم هداعلاقوفو سج تیاغ هلیعما
 هنیرزوا رلنوتسو رل رک عفنرح هسردم .روینلو فیرمش
 ت ندا هداع یی روکذم .«تفاولوا یوم

 ؛بولوا روتسم هلرارک یرثکاو راط یرلقاقوس رکید
 هدنجصا دل رپش .ردیلتاق ترد جوا هسیا یرلهلاخ

 كب كچوکو كوي هقشب ندعماج دجسم روکذم
 هیمالسا هیریخ تاسسم راسو دحاسمو عماوح قوچ
 بولوا ناسم "لماک نامه یسلاسها .رددوحوم

 یعیدنلو ىلتوق لا كنهیمالسا تببصع هدناتسدنه

 دن رابلاپوروآ ردق هبهعنلک هتقو نیقب «هلغلوا یسارو رپ
 ییدعش ردق هن ره .یدیلکد غاسم یلوخد هرېش و

 هنب «هدهسیا راروبناط ییتلود هرتلکنا راماظن هدلاح

 ( نادیزر ) .بویعشیراق هنیرلهبلخاد كرادا رازبلکنا

 زیلکنا نالب ریدنل و هلناونع سولسنوقایو لیکو ینعی
 ینارس كماظن .ردیا تماقا هدنحراخ لربش یرومأم
 . ردیراع نده رام تعنص .هدهسیا ويب ك

 یابعو هدنسب رع ق كناتس دنه

 دنس «بولوا رېشرب هدنسهرادا

 LR ام دف رک سیال

 رر ییدتیا لیکشت كنغامریا دنس و هدنسغ لاعش
۱۳۹ 

 ابا ردیح



E 

 هلا یلامش ضرع ۲۰۳۲۲۲ قرهلوا هدنلخاد هرب رح
AAASلسم یسلک ےسق . ردعقاو هدیقرش لوط  

 تباغ یس رظنم «یسلاها ۶۱ ۱۵۰ هرزوا قلوا

 رکید هلیشرمش عماج كوي ر عنصم «یسهعلق رب لزوک

 عساو و یرلهبرت عنصم ؛یدحاسمو عماوح قوچ رب
 دلوا دېم كنطخ لو ریمد ر .ردراو یرایشراچ

 یحجنرب ید رارواو نیلشبا هدنغام را دنس ؛یک یغی

 یهمربص هلا هحکسا لزوک هدریشو . ردیسهلکسا

 لاعا هفلتخح داوم یلهعوا ندندعم و جاغآو راشاف

 یکسا .یدبا راو یلراجت لوس هلاربا امدقم «بونلوا
 لربش .رددوحوم موبلا ینارس كنسهیمالسا كولم

 زرط هرکص ندنلوخد كرزیلکنا هدننهج بونج
 .ردشغلوا نسبا جد هلع رب یی هرزوآ دیدح

 اف رب( اد | هدازانآ ردیح راطلس رود ( اشاب دج 7
 ندنغاجوا یرچکی ؛بولوا ندارزو نالوا ایرد
 ۱۰۰۹ ۰ یدیا شلوا ید یسلاو مصمو .شعثلئی

 هلیاحوتف ديريك هدهرصوا .بوک هب ینادوېق دنسم هد
 هب هناح و ؛شمتیچ هزیکد قآ هلا اغود «ندنغبدلشایعوا

 -ریشیلاچ هغمراقیچ هومر ینامتمو رکسع «بویم هشانب
 یالدم هه روک ی موج كنساغ ود نعشد ندهدنق«نک

 ندتیرومام هنس رب « ندنغیدلوا شجاق هنفرط

 لتف هدرولس هد ۹ « قرهنلوا لزع هرکص

 .ردششوا
 رب رد قصر او کیا نل مدح نا ۰

 رس E د ر
 هاتش نالوا یسصر لل ۰

 كتشنیلیدرا نیدلاییص 2 «بولوا یرد كليعاعسا

 همظاک یسوم ماما یسن «بولوا ندئاداس .ردندندافحا

 نوزوا ندنکولم یلنوبق قآ یسهدلاو .رولوا یبنتم
 نوزوا د یسیدنک «یک یمیدلوا یسهریشه» اک

 یرد ید و .یدشعا جوزت یهاشلاع یزیق كنسح

 - رک ؛هلبا عج یتارادفارطو نادیرم یک دینج جش

 ضرعت ید هناورش هرکص ندد دنا اع هدناتسح

 بوقءب ناطلس نالوا یاقو یسهداز یاد «هلکعا

 نانلو یسیلاو ناورش و یرکسعرس كنسح نب
 .ردشفلوا لتق هد ۸٩۳ ندنفرط (راسب حرف)

 یرود ینا ناخ میلس ناطلس ۱ اه
ESا  

 3 مرح ؛بولوا ندنسارزو

 د ی ح ۲۰۰

 ؛بولوا یسلاو ليا مورو ؛شعا تاشن ندصاخ
 رعسم هدننرق رچرچ .ردشلنا تافو هدفرطوا

 .ردراو یسهیشچو
 یرود ثلات ناخ مع ابن ناطلس ۱ اشا ل

ANهيس «بولوا  

 كنها شف وب. ردیاب كنس هلشق اشاپ ردبح عقاو هدنبرق
 «هلغلوا عساو یرلهچغابو لزوک هلتباغ یساوهو عقوم
 ندهناهاش هیبط بتکم «قرهنلوا ذاخا هناخ هتسخ

 یارحا هدهنیعم تدم ر هدهلاخ هتسخ و ابطا ناقبج

 عقاو هدنتېج لاعش كنبوک یضاق س .راردبا تایلع

 مهار ا نالوا هدنلاصنا كهل وو ههل رب عساو نالوا

 یا اشا ردبح «هلیتبسانم هلشق ید هنرباچ اغآ

 تیرو بسکو عسوت هکدنیک هلو .ردشاریو
 هدادفب ندارواو هرقنآ هلیشررط دیمزا . ردهدکعا
 لس ندنم تنطخ لو ریمد نالوا ددم تسدرد

 قیا ید ییالوط ندنو «هلعغلوا یمهلکسا اشاب

 . ردهدقعرآ

 ندارعش نیرخاتم(سس نسح) اشا ردح
 قیساردص .ردیل همارد بول وا

 نالا عقاو هدنسانما یلیلاو هلاحرت كناشاپ دیشروخ

 «هلبا زارحا ینسهبر قلروشګس هد ۱۲۳۰۰ هنیرزوا
 مادتتسا هداروا تدم یلبخ رب قرهنلوا مازعا هرصم

 كناشاپ سابع یسلاو رصم هد ۱۲۱6 و ؛شغلوا

 - وب ناسحا یسهنر قلناریمریم هنسهدبع هلیساپنا

 هنغلفرصتم اغ كرهلک هتداعسرد هد ۱۲۱۸ و ؛شلر

 .ردشعا تافو هداروا هد ۱۲۰۹ «بونلوا بصن

 :ردکنوا تب وش
 یلاع رايا ریوش كدەرشح حابص ات
 لکوک یدلوا غاي هلیدنق نانی هدتدحو ماش

 - وا ندنسا نا

 ۳ a امہ ط 9

 :ردکن وا تسوش .ردشماشاهدننامز یوفص بساط

 اجک ناناج بل لعل اجک ناویح ۂمشچ
 اک ناو اج نیا اما دنشخب ناج ود ره

RIS NS29 نا  

 «بول و سم
 تدایسو «یدا یلغوا كتنظفاحم هعلق ر هدنس

 (هحارهم) نکیا زونه .یدرونلو هدنساوعد

 یسهحار روسسم «هلکعا تعاصش زارا یثراق هرل

 هدعب «هدهسیا شفلوا بصن 4یلاع ماقم رب ندنفرط



 د ی ۳

 هلیلحاوس رابالمو یروسبم «هلمایق یراق ههحار
 لالقتسا نالعا «كرهدبا طبض یریارح بیدلام

 هفلوا نام هنناحوتف كنو رازیلکنا .یدشلیا
 ۱۱۹ .ردرلشمامهلوا ردتقم .هدهسراششلاچ

 یرللغوا ینننطلسو كلم بودا تافو هدنخرات

 بوئوا ندنسا رعش تاره ۱
 هحیلک ردح

 قموقوط یلاخ هدنلاحیادتبا ] >
 وش .ردراو یناود بن سم .یدیا لوغشم هامتعنص

 :ردکتوا تس

 ارشیاپ ندز هوب دوشن رسیم رک
 ارشیاج مز هسوب ده یاپ اهکره

 «بولوا ندنسا رعشناریا ۱ ۰

 .یدر:رک یراو هناود Nd تفح هتلقع «هرکص (

 تاثحابم هلا اع «بولک هنشاب لقع هده رص هدهرآ

 ی رادنتقا نالوا هدم ولع ٌهفاکو هرشب رک 4بهیلک

 نایاص هجاص «بوساص بقعرد هدهسیدررتسوک

 هدرلهرص ییدلک هنشاب لقع .یدرالشاب هکلیوس
 :ردند هلج وا تب وش .یدرای وس یخد راعشا لزوک

 دئام هچاب هم نآ نادندو بل

 هیاد هاد چ رپاب ىدنقوچ

 2 ِ E «بولوا ندنسارعش نارا
 هاش نده وغص لولم ی ر "

 هدننامزكهاش رک او ؟شماشاب هدننامز كب لیعاسا
 هدنتدوع هناربا ارص بودا تحایس هناتسدنه
 یعس هکقعا رشنو خاسنتسا یران آ كنیدنه *یضیق
 فراہم هدنمطن اعمو جرات هعلشار .یدبا شلیا

 .یداراو

 0C نوا كناتسدنه | ۽

 یر ۱ کلم روج

 (یناتغچللا سی ر) و «یدیا ندنلاجر كهاش ریکنآبح
 هاش هدنخرا ۱۰۲۸ .یدیا شلو تربش هلباونع

 هطخ بودیا رفس هریعثک هدنتیعم كيلاراشم
 رب لمم «هلکعا عالطا بسک هنلاوحا كنهروکذم
 .ردشمزاپ « ریعثک خرات »

 دبا كنه وفص

 وب بسام ها ناو ۱ دریم نیک
 ٩۸۳۲ بولوا ینوروت كلبعاسا هاشو یلغوا
 شا سولح هتخ «هنیرزوا ییافو كنبردب «هدنخم رات

 , ردشهوالتق هلبعس كسکر چ لامس هیکو ا«هدەسپا

ee ۳ د ی 

 سابع هاش نده وقص كولم

 .فلاسو یسهدازردا رب كنبصام

 دارم ناطلس «بولوا ییغوا كنازریم هرج هجرتلا
 ص فیلکت هدنخرا ٩۹۸ و هدشنامز ثلا ناخ

 مانعا هنداعسرد ندنفرط هيلا راشم هاش نوعا

 تاغنلاو مارکا ربظم هدنروص هداعلاقوفو ؛ششوا

 ردیح .یدیشلوا یرادنامم یکیالس خروم بولوا
 ییراراوح هللا زیربت ص ییدتیا فیلکت كنازریم
 هب هبناشم تلود یناتسرول هلا ناتسحرکو ناورشو
 «بونلوا لوبق ندتلود فرط مصو .یدرودبا كرت
 لوبق یس بهذم كراباربا ههدهاعم نانلوا دقع

 .یدیشش وا جرد ید یرللیا

 (تالغت ردیحریم دوخای)
 ندنسهروع كولم ناتسدنه

 ؛بولوا یسهحوق كنس هلاخ تعب یسهتشیا كهاش رباب
 هدنتمدخ كنازربم ناماک یردارب كحاش نوامه

 هبیرادمکح قرط ءهلکر ینوهدنشرات ۹6 ؛نکیآ
 ؛بولوا رومأم هنصف هریعثک هرکص هنسربو ؟شعود
 لالقتسا نالعا هداروا «هلغلوا قفوم هدنامز زا

 ۱۱ ؛بودیا طب یرارپ شعب ید كتبو «شعا
 الوتقم هد ۹۰۸ :هرکص ندتموکح یارحا هنس

 .ردشع.ا تافو

 | ازریم ردح

 ار ربم ردح

 ؛بولوا ندنسا رعش نازا
 سر را یوره ردبح

 «رولوا لوغشم هل راجع
 جاش كل رهدیک هناتسدنه هاش رط ترا هرصهرآو

 لرزع .شعا رتا جایتحا ضرع هبهسیک یک ارعش

 .ردزواعم یت كی نوا یراعشا ندهراسو هدیصقو
 "دهلج تس وش .یدا دقتعم كن هنیراعشا یدنک

 : ردیدب راعشا

 مور هنییآ نآ ناربح تفص یهوط نانچ

 موکيم هچ عادیع اما نس موکیم هک

 هینافگیارعش یرجم نرف یجتوا | یردصح
 وش .ردیللوبناتسا .بولوا ندنس ] 7

 :ردکنوا تس

 چ ندش یغرم ناح یالک لوا زاور, قشع یامه

 مک ندندب دیق یرو لوا درحم ندقیالع

 .ردراویلاود بت« ردیل راوزمس

 :ردندن راعشا "هلج تب وش
 <, رک مشوخ دش مهاوخ هتشک شیوکب نوچ
 را یرکرد مش كی دیاش دنراذکب هتشک

 یردنح



 SSID SIGE ی ی ی ی ی ی و تک

 ر ی ۳

 -اریش "یناسلو ندنسارعش ناريا
 ۰ ۹ - اپ

Nبولوا  ندننادرکاش كنبز  

 : ردندنراعشا ییدلیوس ًااظخ هنهاش ناتسدنه هعطق
 ضرع وت شیپ مک مهاوخ اهش مراد یلکشم

 تسلدرب ترمسح| غاد دصا يع لکشم نيز هکناز

 اھ نزاخ زا كيل یدرک ماعنا دز و مس

 تتسلکصم نتفرک ات مهو لکشم نتفّرک مه

 هووا تكنغاعس و جم 2و مورض را رد

 ۱۱ ؛بولوا هیحات رب هدنساضق ئ

 . ردبکیم ندهبرق
 هک« یدیا یارس رب نمو لور هدا ماس ی

 - رط هلایلع لکوتم ندهیسابع یافلخ ] >
 هفیلخ هدعب بولپ ردپاب هله رد نویلم ترد ندنف
 ناسحا هببصخت ان دجا یریزو ندنفرط هللاي نیعتسم

 .یدبا شوا

 یولوم نب نیدلامارک یتغم انالوم ) نا
 - ۱۲و ارعش ناتسدنه ( نیدلاماظن ۰

 ندیدافحا كن ولهد ثدع قحلادبع 23 و ندنس

 هردش# وط هددابآ ناپحاش هدنخ را NAAN «بولوا

 : رد دراعشا ؟دلج تس وش

 ناربح دوخ لد یدروخ هک قشع ربت

 تسيل یاربچ ېب وت ناغفاو هیومو هلان

 ی (ّ) «بولوا ندنسارعش نارا
 «شماشاب هدیاررهه هدلاح یعیدل وا

 »¢ دیهان و مار ) .ردشع ا تافو هدنخک رات e و

 « هناورپ و سعش "ه رظانم 2 «« اسو ضرا هرظانم »

 ییونشم ترد هل رلناونع « عمو حس *رظانم » و

 "هلج تب وش .ردراو یدیاصقو تایلزع قوچ رو
 : ردیدن راعشا

 دوب دنلب شیوک رس رب هکی شتا شود

 یناریح

 دو دنجسم نم هآ دور شتآ

 ندنسارعش ناربا ( نیدلامایق) ت

 "هرکذن» .ردیلنابغصا «بولوا

 یلیخ ربو یسرک دن رب هلناونع «ارعشلا تالاقم
 یعایر وش .ردشعا تافو هد ۱۱۷ ۶ .ردراو یراعشا

 1 :ردکنوا
 ناش مرو ناشور وهآ زا ملاح برطضم

 ناش مرآ مادب ریبدت هچ مادن نم

 لازغود تمشچودو تسنیچ وت یور ٌهعفص
 ناش مروس رهز تسداد وت فلز شینج

 صلح هل صاخت وب ید ندنرلینمه رب رییثک س
 هدنربش ( ونپکل ) كناتسدنه «بولوا ره شو

NB و 

 هدنشاب ۳۵ هدنسب رجه جرات ۱۲۳ و «شماشاب
 .ردشع ا تافو

 - وا ندهساغم یارعش نرخأتم ۳
iis 2 >5 ِ  

 لیصح هدنتکلع .ردیلهدنراد بول 22

 ناود «كرهلک هئداعسرد «هرکص ندکدشا مولع

 لا هنسهنر قلناک هحاوخ «هلتموادم النلق نوامه

 دج هللا اشاپ این فسو قبسا ردص هدعبو ؛شلوا
 ؛ششو هدناتک ناود كنارزو واسو كناشاب بلاغ

 كموحم اشاپ ىلع دج «كرهديك هرصم بناج تیابنو
 هدن رخ ران NE ° «هدلاح یفیدل وا یک ناود

 هلیسهعوجم تأشنم رب لصفم .ردشا تافو هداروا
 كکلام نا ندوح لعو یسهمانتغل رب یسراف موظنم

 "هلج تب وش هردراو یجرش رب هنس « هیفلا»
 : ردیدب راعشا

 تريح مکش رس هیولول هعس رب یدنود
 دودا غارمس هدنسارآ نوخ "هرطق

 ندن هدی,گص تكيهسامع یا ۵

 در دیر ۳۳۰ ۱ رخ
 رعد ۰ رد لس ۳ » رادراو بول وا

 ی هنیرزوک هدنرع رخاواو ؛شماای هلنعانقو
 یراعشا .ردشعا تافو هد ۱ .یدیا شذوا ی راط

 : ردیدهلجوا تب وش «بولوا رادینعمو فیطل

 زبیلوق كيلس هل زریسا هناهلس هن
 زی لوق كرك هاش رب یزب زیب هسک

 ریز هحور ندبسارعش ناربا

 : ردیصلحم فا ترد 8

 یفیدلوا یل (وم) هک رد تريح انالوم یسیجرب
 هدنکلعک .یدنا هدنتسامدا قلوا 9 (نوت) .«هدلاح

 هکل ردنلف هدعب «بولوا رورشم هلیلاجو نسح

 هدقلب وک تعن .ردشم روس ور هنابلابا ال «قرهروا

 «بولوا یمهکلم ضد هد وعه «یک یغیدلوا یرابم

 بساط هاش .ردراو یراتاجابم هلا یه دیحو

 هنناونع ارعشلاس ر.بولوا ریظم هنئافتلا كندضام

 « رادرلک»۰ ردشع | تاقو هدنخم راب ٩۰۲ و ؛شلوا نان

 لناونع «چهابلا هع#» «یسهموظنم رب هلیاونع

 یراععشا غلاب هتل ردق ۰ ۰ ۰ 9 قتلات وب

 :ردندنراعشا "هلج یعابر وش .ردراو
 دزوسیم مرکح هک ناتب قشع زا لد هک

 دزوسسیم مرکد غادد هظلره قشع

 لد رد نارجه شتآو رب دوخز نم
 دز وسدم مربخت» یبش هلعش نیا هک هو

 هدروکذم ربش « بولوا یلنبورق یسیچکیا س



 دی جا

 ید هقارعو ناسارخ و «,شفلو لوغشم هلقلحارس

 :ردکنوا تس وش .ردشما تحایس

 رکید م ارم دوزفاو

 رکید مام دوب دیع ار هدز مام

 ندنناداس دابآرتسا ( نسحریم ) یسیینچوا س
 :ردکنوا تس وش .ردشا تافو هد ۸۳٩ «بولوا

 دما دیع

 نتفک ناج عادو ناسآ وت رجب ناوت
 نتفک ناوتیغ ناسآ و عادو یو

 هدنخعرا ۹۸۹ .بولوا یلناهفصا یسجندرد بس

 رهطظم هللوبق نسح كهاش بطق هلنلحر هناتسدنه

 .یدمنل وا سرتسد هنن راعشا .یدشلوا

 هدننام ز هیسابع یاغلخ (هطبار نر)

 بتک 4یبرع ندیناتو ناسل

 لوبقم ردقوا یسهجرت «بولوا ندراندا هجرت یطو
 .ردلکد

 ۱ نوربح

 هدنفرط خاص كنارفو هدییع فاش | ہریح

 هدنراسب لحاس كنم رپ( هدنه)قرهلوا

 رب شفلوب هدعقوم یفیدنل وب كنسهبصق ( فج )موی
 یکم كراراوحوا تقو یلبخ رب .بولوا دق ربش
 ردنکسا . ردشفلو یتتیاپ كنتموکح برع رب و
 .دنلوا هبعست (هردنکسا) ادتا .قرهنلوا انسندنفرط
 هوا صت تحص) یوج توقاب «هدهسیا یوم یی

 اهد ربت :آرظن هنکیدتا ناب نسدنلوا ساق
 ؛شلدبا عیسوتو ریمعت ندنفرط ردنکسا هدیولوا کسا
 رد ید بقا یا ییمات هب ردنکسا هلتتسانمو و

 یربش (رابنا)«بولاق هدهجرد یجنکیا هریح قلهرآ رب
 شمکچ هنمکح یرکرم كراوجوا
 هریح نالوا عبا هتسهرسایک نارا «بودنا مدقن هربح

 هدعبو رلیاربا ٠ یدشلوا یرقم كنکولم بع

 توق .بودا بولغم ینماوقا هرو ا و لباب ردنکسا

 .هبروسو هررجو قارع؛هدنرلکدتیا وح ین راتموکحو
 رب ندبرعلا ةريرج هنبرالح نالوا بيرق هبهبداب كن
 ندرلیریجنروس مکح هدن هروک هتیاورو ؛لئابق مناط

 كرهدبا طبض یرارواو « برقن راهبعش ضعب
 عبات هنتلود امور ید یرلقاط ربو ناریا یراقاط رب

 یو یولم صدت هلا رابناو هریح .ردرلشلو طومو
 لد همالسا رود یولم هربح . ریدىا ندهلچ و ناسغ

 لوبق یغلنابتسرخ یرلهعبنو یرلیدنک .بولوا قاب
 كمالسا ربنم سعث یرلاروا هدنداعس نامز .یدرلشع |

 هنن هدعب هدهسیا

 ص ۶ ج ۲ ۰ ۰ و

 یسهریغص تلود هربح « هلغملاق هدننل آ یشاب تبدم راونا

 نوک قوچو؛شلوا فسخ هایتمه دلو ندلاخ

 نوتب.قرهنلوا سیمأت یربش ( هفوک ) هدراوجوا
 (اهضر) نسح ماما هللا ىلع ترضحو یکم كقارع
 هلغهوا ذاختا هیمالسا یاهظم تفالخ رقم هدنرنامز

 كورتم نوتسب هریح « كرهدبا لقن هاروا یسلاها

 ندنرورم تقو یلیخرب . ردشلوا بارخ «بولاق
 یضنرلایلع ترضح «هرکص ندننارخ E كنەفوكو

 تكنهربح «هلبتبسانم قلوب یسهش رش هبرت ل (هنحر)

 (فجت)مویلا قرهبالشاب هغل آ ینلاح هبصقرب هنب یعقوم
 هرتمولیک ۷ ۷ كنالب رک. ردفورعم هلیمان (یلع دبشم)و
 هنسهدام « فعن » ] . ردعقاو هدنسرقرش بونح

 [۰ هلیرویب تعحارم

 :ردنرابع ندیشک ۱۸ ریز هحور یولم هربح

 ثلاث رذنم یا سیقلا اما كلام
 عبار ورم روعا ناہعن ور
 سویا رذ م هعذخ
 سايا دوسا یا ورم
 هب ودار یا رذتنم سبقلا ایا
 عبار ردنم ك تلا ور

 هربح
 «بولوا هلحرب كوي هدرو اشم ۱

 طقسم كناوذ ضعب ندالع ريحا شم

 .ردشغو یسأر

 صف دسز عبا هنغاعتس هد دح كنم 1 ۳

 تاوک رب یدزک رم هیحاآ تمام تم
 .ردهیحات رب ت هلا هبصق

 دلا ب سراوغلا وا 1

 ۱۳ نخ
 ناتو هدیعفاش هقف بولوا ندع یایدا و ارعش ربه

 هیحلشا ۽ هده سيديا یحاص لوط د ځد هدمولع

 قمناللوق راتغل ردان كپ . یدبا تایبداو رعش یلافتشا
 یافلخ .ردراو یرلهلاسر غیلب تیاغ «بولوا یتداع
 «بواشاب هددادغب هدننامز كهللا مال تقم ندهیسابع

 هلینامز یارعشر اسو هلهللا ةبه یساقلا ونا ندابط ایا رعش

 (صیب صبح) هنسیدنک تح .یدیا راو یرلهرعاشم
 كن و . ردهللا هبه مساقلاوا هیلاراشم ندیا عنو یتبقل

 سانللام » :هدکدروک كل هبلغرب هددادغب نوکرب هدیبس

 هربلاراشم هفیلخ .ردیسعد « صیو صبح یف مهارا

 .ردراو یراعشا لزوکو یسهغیلب لئاسر شعب ًاباطخ
 "دهلج تس کیا رب وش .ردشعا تافو هدنخراا ۷

0 



 ف ی ۳

 اباطخ هبهیما یت ندنزغا رلیولع «بولوا ندنراعثا
 :ردشلت وس

 ةا انموفعلا ناکف انکلم
 عطبا ِ لا کد2 ایف

 و فعن ی رسا لبع اودعغ

 اننی توافتلا اذه مکبسعف

 جشن هيف یذلاب ءانا لکو

REاکع كنم الو توربو هدنلحاس هب روس ۱  

 هلکساو هبصقرب یرکیماضق هدنغاعتس ) *

 وو هدنسغ بونج هرتمولیک ۱۳ كناکع «بولوا
 هدنسبف بونح یابننم كيوق یهدنسهرآ هبصق یکیا
 یرب(اقرز) ندنناب «بولوا طاح هلروس رب .ردعقاو

 نالوا یعافترا هرتم ۱۰۰۰ هدننرق .ردا نابرح

 سایلا ترضح هدنرزوا ؛بولوا عقاو (لمراک لبح)
 كنافیح ۰ ردراو رتسانم رب رویشمو یباقم ٩ (ع)
 ندنفصتن « بولوا هدنرلهدار 0 ۰۰ یسلاها

 هه دشرر .ردىدوېسو نایتسرخ یروصقو اسم یسهدایز

 صوصخم هدیسم ربغ «یلاحاو یتکم نایبص « هلیس
 طاحم هلرادحتابو غاب فارطا .ردراو یتکم یدب ید

 وا . ردروتسم هلبراحاغآ نویز روک ذم لبحو
 بول وا یسلاعش لا 2 رلاحم دشت كنامرخ هدنهح

 . رددوحوم یرلحاغآ امرخ قو رب هدنفا رطا

 او هدنب ونح یایننم كنغاعس اکع

 الاش «هرصان ًاقرىش ایغاعس اقلب ًایونح" هلغلوا
 یسینحارا . ردطاجم هلزیکد ید اب رض« هلی رلاضق اکع سفن

 هلا هعونتم تابوبح یتالوصح ,بولوا تبنم یلیخ

 یا ا ۷۰۰۹

 .ردنرابع ندهراس و امرخ «نوتز «نومل ؟لاقترو

 یهظما مسق « بولوا هدنرهدار ۰ یسلاها

 ریس ۵ « عماج ۲۲ هداصق نورد .ردیعو سم

 یسهبصق افیح .رددوحوم هیکتر و هسردم ۰
 «بودا نطوت یرارحاهم نان آ غاطرب هدنراوح
 هرارودا لاغتشا هلتعارز هرزوا هددح لوصا

 «بولوا لح رب هدهرونم . بس | ءافیح
 نمدنفا (ملص) ناشیذ ی ترضح

 .یدرلشلوا نار بسا نداروا هدنقاسم

 هطاحایضرا هد رک« بولوا غاطرب هدنب | قي 9

 یند هفاق لبح ناشلوا معز ییدتیا
 .ردشلر و مسا و ًاضعب

 رب عساو هدنغاعتسو تیالو ی ۰
 مسق روک ذم ءاول «بولوا هووا

 راصح یروبس هلل ربش هرقنآ .ردنرابع ندنسب و نح

 .رولوا دتع ردق هنیدودح یالو هینوق ندنراراوح
 .رددودح هلب رلارحم قامربا لیررق ًاقفرشو هراقس ًابیع

 هدنیونج یابتتم و راهب ضعب هدنرلهرا كنهووا و
 ۰ ردراو غاط یکیا هل رلعسا یغاط اشاپ و غاط هحهرف

 هدنرضاح )4 هدهسنا تیام ك یغاربوط تي هنايح

 - هیح یرلتریشع درک ماطرب ؛بولوا لطعمو یلاخ
 "یضارا و .راردبا یعر یراناویح «قرهروق یر
 عبا هنغاعتس هرقنا هلیسا نیتناهح اب و هنایح هعساو
 هردشكوا داتا او 7

 هح
 «بولوا ندنات ام ( هبح یا تن ( ۱

 ال ر قیدص رکیابا ترشح

 .ردشعا تیاور هشرمش ثیداحا ضعب

 (کوص كناا فرح )
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 (. لا فلالا لصف ءاشا باب)

 دا دروسا هلا سخرس هرات
 «بولوا هبحأت و هبیصذ رب ا رباخ

 یسهبرق (هنییم) نالوا شو هدنلاح ربش كوب هلیتقو
 .ردهدنلخاد هیحات و ید

 ر اوت اسد ۱ ۳3۳
 - وا ندنرادناق رویقم لا كن تم

 تربش هل رابم یهدهرح رافسا صوصخ ایلع بول
 نانلو هدنندایق تح 1( سالیسحا ) .یدیشلو
 در بلالبق بودا بولغم هلاعفد یرلیل هت رابسا

Aیرادهکح سصم و ؛شمریتاب یترااغود هدنخم رات  

Jنددالبم .یدیا شعا هداعا لاک ی( سوناتکن  

 «نکر ی شیلاچ هنطبضطكنسهرب رح :رقاس«لوا هنس ۸

 یسیک « نوچما كمهعشود ريسا « بولوا بولغم
 .ردشملوا فلت ؛قرهربتاب

 كنارف .بولوا ربنر كوي هدهر رح

Eتحت  
 ناعس ندنف رط کیا كغاط هحهرق عقاو هدنسهب ونحا

 «لکشتلاب ندباچ ییا ندا عاقحا هدننل آ كنيعلا سارو

 یعی ندلوصو «نایرح یرعوط هقرش بونح
 ذخا خد یرلیاچ ( حاجحاج ) هللا (ناقرز) ندلاعش
 لبجو ؟رود یرغوط هبونج «هرکص ندکدتیا
 زارب «هرکص ندقدلآ یخد یناچ راس نلک ندراچنس
 - هبارخ ایسبقرف ینعب یارس وا «كرەدیا نالیم هبرغ
 لوط كنسارح .رولوا تصنم هلارف ها 8

 و یسیلصا یارج رک .ردب رق ههرتمولبک ۰
 «ندنرلکدتیا اوراو قس یرارب یرلکد یراعبا
 «ندنغیدلوا تنم هداعلاقوف یعاریوط كنهررحو

 هبصقو ربش قوچ كب قارطا كنسارج هلينقو
 یلاخ نامه هدلاح ییدعش ؛نکیا روم هلراهرقو
 .ردشلوا ریاشعو نابع هاکنالوح «بولوا

 رب هلعسا و ید ندنرلعبات ERLE ا
 نیا ندنرلغاط یراکح «بولوا

 یابنتم كنتيالو لصوم «لکشنلاب ندرلهرد قوچ رب

 كالو رکیراید ؛هلایرج یضوط هبرغ هدنلامش
 -ارج,.رولوا بصنم ه هلجد ندلوص هدنبرق یدودح
 یسهبصق وخاز .ردردق هرتمولیک ۱۰۰ یلوط كنس
 .ردعقاو هدنرانک كل رپ و

 رب رب هدایریس ( 11214084 ) ۱ هان
 ناعب هدشتلابا (قسموت) .بولوا

 ۱۰۰۰ «قرەقآ هاش قرش هدعبو هقرش فا

 هبیلاعث دمج رحب «هرکص ندنایرج كلهرتمولیک
 .زولکود

 (یدنفا س دجا هداز یلهووا قآ 8 ام
 «بولوا ندا یارعش ا

 هدروکذم ربش هدنځ رات ۱۱۸ و ؟ردندنرېشیک رانف

 علطم وش .ردراو یناود بترم .ردشعا تافو

 :ردکتوا

 ردشلوا كنوتفم هلهجو رب یرب ره رللکوک
 ردشلوا كنوک انوکز رط ! غارچ مراز لد

 كناسدنه ۲۵ 2

 اتم اظح 0 عقاو 0 وداغاخ

 یسیطسو ےسق كنلابح بالای .بولوا رہش رب یرکیم
 2 ۲۷ ۳۳۱ و. هدنعاش را زنم ۱۳۲۲۳ هدنککا

 هلروس .ردعقاو هدیقش لوط ۸۳۰۶۲ هللا یلامش
 صوصحت ههحار ؛یسلاها ۰۰۰۰۰ «بولوا طاح

 اشاع نااشو یرهناتب میسح ددعتم «یلارس كوب

 كس یلوخد هربش و 09 E نم رظتم

 هلا لیکو رب قلود هرتلکنا .هدهسیا لکد غاسم

 .ردشعا هماقا رکسع كولب رب

 هدیراعشا كنهداز دوم روبثم ۳

 « هدازدّوم »] .ردصلحم یفیدنالل وق

 [ .هلروب تعحام هنسهدام



 تا 2

 -ارعش یرود یا ناخ میلس ناطلس ییناخ
 ی ردب .ردبلسوغرب بولوا ندنس

 تاکب د یب قاعتس نالوا یعماج هدهروکذم هبصق

 هجر بحاص ۰ ردینلج دوم هناوید ےعز ندندالوا

 «قرهروا هکدردنلق هدوعب ؛نکیا ندنسهصز یهایس

 تب وش .یدیشمتیچ هتحاس هلراددو راد لر

 :ردندنراعشا

 رای هنتسوا غایآ مد رب نعهروط ندنسه ویش
 راب یسهویم رولوا هب ودنک هنب كخاش هزات

 بولوا ندننیطاطخو | رعش ناربا ام

 : ردگنوا تس وش .ردیلناهفصا یی

 رذکم ملد رد نارجه یاهبش موش تناب رقب
 دن | دیع نمد زا تسود شتآ یایرد نا هک

 هوبا لولم نروستموکح هدرصم 8 8

 نداق روہشم ییا بوسنم هثنادیاب و

 رکب یبا نب نیدلافیس لداع كلم یسجرب «بولوا
 كلداع كلم هیلاراشم یسیعنکیاو ؛یسهدلاو ك وا نب

 یسیجرب .یدبا یس رک كناسوم فرشا كلم یلغوا
 قشمد ,ردشعا تافو هد ٤ ٩٩ یسیهگیاو هد ۳

 یسهدرک ان كنسیهنکیا یسهسردم (هینوتاخ) هدماش
 .یدیا

 نیدلابطق .بولوا ندا 5, هاش 3 ا

 ر كهاس تک

 هتموکح ریرمس « كرهریدتیا_لثق یبردارب هدنخ رات
 لتق ندنفرط یرداو رکید هد ۱۹ «هلسولح

 هدهسیا شار وک 60 ضعب یغیدل وا شلدیا

 یرلکدروس تموکح هدهرب كنبردو كند دكا

 :ردگنوا یعار وش . زدشمام هلوا مولعم

 دیسر وت شون ٌهمشچ زا هکه صغ "سب

 دیسر ون شودب زورعا نم تسدان
 مد, اگ رد یاهناد و شوڪرد

 دیسر ون شوکب رکم ممشچ بآ

 ۔اضقو قاجتسو تیالو هینوق | های ۰ مای
 -ولیک ۱۰۰ كنهنوقو هدنس یاخ لوا

 ندیک ههینوق بولوا هیرق رب هدنسیقرش لاعث هرتم
 . ردعقاو هدنرزوا كه رط

 اسو تیالو هینوق هنا ها ر ٩ لای
 ا ر ی وغ نوا

 یسهیحان «بولوا هبرق رب یدرکیم كنەيحان رب حمم
 اردک له نده رق ۳

 رخ ۳۰۰۸

 م و مور ر وخاخ ورو هدنغاعسو تیالو مورضرا | ۰
 ۳ بولوا هبحا رب قحم هنساضق

 .ردبکم نده رف

 تشک ترد ۱ ما

 ی | 2

 هدیسابع عماج :بولوا یلناهفصا (مساقاباب) یسجنرب
 را لزوک .ردراو یناود بترم .یدبا یثاب مداخ

 .ردشعا تاقو هدنرود رخاوا كهاش ردا .یدرلب وس

 :ردکنوا تس وش

 ندوعب هلام هر رخآ 0 لمز راوشد نع

 قسیاب هناخ مشورفیم یوکب یدیپ نياب

 عقاو هدناتسدنه (یلع س ظفاح) یسیعنکیا س
 ییهعونتم طوطخ «بولوا ندنسهبضف ( لتبک)

 هعوجرب هلناونع « قاشعلا سنا » .شمرازاب لزوک

 وش .ردراو ی راعشا هدنرلن اسل ودراو یسرافو یس

 :ردکنوا تب
 اره تسانع رادلد یونازرب باوخ

 ارم تسانم رادیب علاط اک را

 .اتسدنه(ناخ نیسح س یولوم) یسیعنچوا بس
 «بولوا ندنسهبصق (شالاج) ندننافاضم ونهکل هدن

 لوغشم هلا هدافاو سی رد هدن ریش (سران) تدمر

 ۱۲۷۵ 6 بودیا نطوت هدروبنوح هدعب و :شلوا

 :ردکنوا تیب وش ؛ردشعا تافو هدا روا هد

 هدام الاب ود هتف هتخادنا شودب وشک

 "هدوم نارادتسود ناه دسریم ناج نمشد نآ

 ۔ارعش ناتسدنه جد OE یسحن درد س

 كنیدانآ ها تبا لضصف د ريم <« بولوا ندببس

 ۱ تحاف اع ندنرارادمح لهد .رددرک اش
ANSردکنوا تد وش .ردشعا تافو هدنخ راب : 

 نکم مشومارف ندرع مد ییوکیم هک یا
 مک تشومارف نوچ تیارب مریم هک نم

 س هداخ ۱۱۶۱ . 2

 ok ۱ نج م
 ا راف یلع
 ا ا هد میسو هاب لعاب نام

aبولوا ی ۵ رب مدق كع رق » 

 غنا ۱ سقاراخ
 .ردفورعم

 ۳ ور ندا جاو ۱ هحراخ
 هلبح هجر :ردشذلوت تاذ])



 فا 1

 -یرح نر هحراخ س .(هحراخ نب هلبح دوخای)
 هک یودعلا یثرقلا قاذح ن هحراخ س .یرذعلا "

 (هضر) قوراف رع ترضح «بولوا ندناسررف ریهاشم

 «هلغفلوا بلط ندنفرط سصاعلا ن ورع هدننامز
 ربارب هدو سالان, دادقمو ماوعلا ی ریز ترضح
 ؛ردشلردنوک هنیدادما كصاعلان ورع هللا هبرسرب

 هدعب «بولیروک یمدخ قوچ كب هدنعق رصمو

 ورعو كنهواعم ها (هنر) ىلع ترضح رایحراخ
 هدن رلکدتیا نیبعت مدا ررب كرءهدا داریبلتق كصاعلا نب

 نکیا هدکعا تماما "اکو ندنفرط ورع هحراخ

 لنق ندنفرط یبراخ نالوا رومأم هیرک لعف و
 س .ردیسیوار كنهشرش ثیداحا ضعب .ردشفلوا

 -ازف كوت هک.یرادرفلا نصح ی هحراخ ءاتا وا
 ترضح دز هلتعاج رب هداننا یقیدلروس تدوع ندنس

 ترضح یاعد یشراق هغلقاروق «كرهلک هبیربغیپ

 هحراخ  .یدنا راشلک هناعا هللا ماحرتسا ینیوسن
 ربارپ هللا رج نب هلادبع یردارب هک ,یععشالاریج ی

 دیز نی هحراخ س .ردشو رضاح هدنسازع رد

 هل( هصر) قیدص رکبابا ترضح هک.یبرررا یراصنالا

 هدنیاور رب ؛بولوا یشادنارق ترخاو یردب یا
 رفاسم هنسهناخ كنو (هنضر) رکیابا هدو ترجمه

 دحا «بونلوب رضاع هدنرلازع هبقعو ردب .یدیشل وا
 رب ریارب هلا عییرلا نر دعسو ؛شلوا ديش هدنسا نع

 هحراخ ن دز یغوا كنون . ردشفلوا نفد هرام

 تولادعب بودیآتافو هدنتفالخ نامز كناغع ترضح

 هک.تلصلا نن هحراخ س .ردروبشم هلکعا ملکت
 هد ( ماص) هللالوسر درع ؛بولوا دودعم ندنوبفوک

 ؛شمامهلوا لثان هنفرمش ین تیژرءهدهسیا شلک هبایند
 .ردشغا لقن هشرش ثیداحا ضعب ندنسهححع و
 هلیسهطساو یدافحاو دالوا هک« ناغقع نن هحراخ س

 هحراخ س. ردلوقنم هشرشثیداحا ضعب ندنسیدنک
 . یعحطا ورع ن هڪ راح جج .یراصنالا ورع ۳

 هدنتیح بر كلين هدرصم دیعص ۱ هرات
 طاح هللا لوچ ینارطا ینعب خاورب

 نانلوا هبعست (هلخاد) «بولوا رب رب رادلوصحو یلوص
 هبونح ندلاعش .ردعقاو هدننبح قرش كخاورب رکید

 .ردردق هرتمولیک ۱۰۰ ییو «بولوا دتع یرغوط
 یر وص ؛بولوا هدنقع هرتم شقلآ یللا یرلوبق

۰ 

E ۲ ۰ 4 ۵ كاا 

 هاو مجرب «هرود (هب رآ «یادغعب هدنسضارا نانلوا

 كي ید لآ یسلاها .رولوا لصاح امرخ یلتیلک هللا

 هبصقر هابسا (هحراخ) یدک . ردهدن رهدار هک

 ۲۸ ۲۰ الا ضر ۲۵۳۱۹۰۳۲۰ تولوا

 .ردعماج یبیلاها ۲۰۰۰ و عقاو هدیقرش لوط

 عقاو هدهسونح تېح یسهبصق هدهحرد یعکیا

 كحاوو یلوب كرلناوراک نلک ندنادوس .رد (سیرب)

 هلاق ندننامز رایلامورو رلیرصم یا .رک ندنچا

 .رددوحوم ید هقیتع ران ضعب

 ندنیعبات یراصن الا دیر ن هحراخ
RSEءاهقفو  

 ندهاعص رابک تبا نی دز یردب «بولوا ندهعبس

 ٩٩ و ؛شعءثبتب هنتفالخ نامز كناغع ترضح .یدا

 .ردشما تافو هدهرونم هنیدم هدنخرات

 (هضر) ىلع تایم (جراوخ) ۱ راحراخ
 ‹ ردهق رف رب شعار وهظ هدننامز

 نالوا هللا ههواعم كناضتم ترضح هدنخ را ۷

 هدهاعم و یتسعا نییعت مکح نوجا لصف قالتخا

 یالوط ندنو «كرهدادع رفکی یسهریو اض ره هکراتهو

 ناب یرلکح هیعا تعاظا. هکدعا ناعا دیدجو هو

 ظع و هن رلیدنک ند وضترح بناج ردق هن ره كل رهدیا

 -رللطاب رکف هلهجو رب هدهسیا شارویب تعصو
 لع ترضح رار هلکنو .یدرلشمهعا عوحر ندن

 هللروص رب هقشب ندتعصنو ظعو هنیریدنک (هضر)

 ندنرلعا یرلیدنک .هدلاح ییدعا هلماعمو هلباقم

 ن هللادبع موقع« هلبا عاقحا هنس ناخ كبهو نی هللادبع
 رکفم یهدهرصب ؛هرکص ندکدتیا باا س یهو

 E کرم روا اکسس
 ندبهو نب هللادبع موقم .یدرلشا تعزع هناورپن
 هللادبع یه یعبر ن ثبش یساسژر هعلشاب هرکص
 ريهز نب صوقرح «یئاطلا جربلا نم هعرز «اوکلا نب
 «یناطلا نیصح ن د ز؛یسعلا قوان حرش «یدعسلا

 اش یاط ماخ ن, یداع ن هفرط «نانس نب هره

 كن(هعیش) یبورخ هلهجو وب كرلیجراخ .یدیآ یر
 ترضح هک هلوش .ردشهمرو تسس هنن روهظ ید

 ها رایج راخ « رلنالوا یرازادفررط هلیمات كنپلم
 اقسا هيس 4طساو راوبق و .ردقاص هحرد ۰ ۲٩ هناضتم ترضح «یشراق هن رل همد « هالالا مکحال «
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 رخ

 رەد « تب داع سم ءادعا و تبلاو نم ءابلوا نع

 2 ەر
 رب رلمکح نانلوا بصن ندنفرط هواعم هلبا (هضر)
 -راخ (هضر) یضتر ترضح «هلغمامهلوا قفوم هثبش

 هليا ءادعا هلحو یرلوزرآ ؛بوزای بونکم هرلیح
 هبهبراح یرلیدنکو « نایب یتفیدلوا روبجم هبرح
 نامادیدعتو هو ندیکب ران و «هدنکیدتبا توعد

 واو « ندنرلکدغا تعاطا «كرهدبا نایمرد یفیلکت

 هللا هللادبع یلغوا كيابخ ندهباح رایحراخ هداننا

 ؛ندنرلکدستیا لتق هلتبوفع « بورې هلا یسهجوز
 هناکرح یک دن رک لاصیا دنناناویحو لاوما كنایاعرو

 ههبواعم یضترم ترضخ «ندنرلقدلوا بایتارج
 قیوشت كنباحعا ؛نکیا هدقغلرضاح هرفس یشراق

 هنس هناشکرس تاکرح رنو «هنيرزوا یراطخاو

 «هلبا ربخأت یروک ذم رغس «هرزوا كمریو ہین رب

 یارجا كرهردنوک یسابع نب هلادبع ترضح ادتبا
 رکسع هم روک هدنافرب هرکص ندکدتیا دن و مصن

 هده راح نالوا عقاو هدناورم «بولوا روبجم هنقوس
 باععاو «شفلوا فلتو لمتق یرنک ١ كحراوخ

 و . ردشلوا دیبش تاذ نوا ندیوضنم ترضح

 رادفا رط هدهسیا شفلوا اعا یتوق كحراوخ هلهجو
 -راخ نالبروا هدناوربن رلن و .بولاق یرلشادکلسمو
 نالوا هیلع ترضح «كرەديا دع لظرب یلتف كرلیح

 هدنخرات ؛ ۰ تیاهن «قرهترآ هکدنیک یراضفبو نیک
 یدارلا رد نج رلادبع هک :صخش جوا ندنرلچیا

 « ردیدعسلا را و و یک رصلا هللادبع ی لرو

 ورعو هواعم هلبا(هضر)یلع ترضح «قافنالاب هدنرلنپ
 رارق هکعا لتق هدنزان حابصو هدنوک رب یصاع نا

 هلادبع كناضترم ترشح نیعل مجم ناو ؛راشمریو
 نا كرهدنا هدهع رد ییلتق كور د و رع: كنه واعم

 .هددسیا شا ارحا ییسهناراک تنعلم لعف و یم

 - هقرآ یبهواعم كرب بویمهلوا قفوم یسکیا رکید
 نورو ؛شفلوا تسدرد «هدلاح یعیدالهراب ندنس

 یا 88 هحراخ كرهدىا هنابب یتغیدل وا یسحناص صاعلا

 -راخ اوبس رکب ن ورع «هلغلوا شا لیکو ییهبیبح
 رلیحراخ ید هرکص ندناعوقوو .ردشعا لتق ییهح
 .ردراشلاق قاب تقو یلیخ

A ۰ Vole 

 روسی ( كنزراخ یسیسرافو ) | مزراب
 ۱ ولوا هیحا رب ندتتافاضم جزداخ

 یسار طقسم كناوذ قوچ رب ندمالسا یالگ ریه
 .ردشذ و

Kharkof ACو كت بس  

 ۳ سس ۱ و ةراخ

 هرتمولیک ۷۵۶ كنهوقسوم بولوا ریش رب هاکت
 هدهفاسم كلهرتم ولیک ۱ ۵۰ ۰ندغروبسرتیو هدنن ونح

 ۳۳ ۰۳۲۰۳۱ هلا یلاعش ضرع 6۹۳۵۹ ۲ ۵" قرهلوا

 هدنعاقشحا لح كياچ یکیا . ردعقاو هدیقرش لوط

 یسااها ۱۲۸ ۰ بولوا ربشرب لزوکییبخ عقاو

 «یرا هناخارد «یسبرکسع بتکم «ینونفلارادلوس

 رولیروق هعفد ترد هدهنس و یرلهشررباف ضعب رکید

 «هدنسیدالیم خرات ۱۱۹۰ ربش و .ردراو یرازاب ویب
 «هرزوا قلوا تمواقم هطقن رب یشراق هنیراراتا عرق

 .ردشوا سیسأتندنف رط (نوق راخ)ندنساس رقازرق
 ندیا بیکرت ییهیسور كچوک یلابا فوقراخ سس
 (هبتوروو) و (قسروف) الاعشبولوا یرب كنلایا ترد

 - ارق (نود) ندنتهج یبونح قرشو ًاقرمش «هلبرلتلایا
 بونج « ( ینالسونیرتاقی) ابونج «هلیتکلع كنبراق
 .رددودحم هل رلتلابا ) هواتلو ) ید ندنتهح ی

 «بولوا هرتم ولیک عبرم ۵4 ٤ یسهیعطس هحاسم

 و3 تارا . ردراو یسلاسها ۲ ۷۷ ۷

 (ربنید) یچاق ربو (نود) یرثک | «بولوا زتسهنحراعو
 :هدهسیاراو یرایاچ قوچرب «هرزوا كلود هنغامریا
 هڪسلاب یساوه . ردلکد خاص 2 یرب €

 «نوتوت «ربونک «رادواچ «هب رآ «یادش «بولوا

 یفیدلوا قوج یتالوصح راسو الا «دومرآ «نولاق

 هلکر خ .راقبچ ید كييا یلیخ هلبا یوم لابو لاب یک
 .ردقوج یتاناوبح نالوا ترابع ندهراس و نویقو

 «هدلاح ینیدلوا قوچ یرلقلفاطب . رد زا یرانامروا

 لویرپمد جاقرب ندا قش یی .ردمالغاص هنب یماوه
 ا : بودیا.لیبست یتراجت یطخ
 ؛بولوا ےسقنم هوب صق ۱ تلایا . رویدیا دراب

 یسهبصق 7 هقشب ندهبصق ۱۱ نالوا یرکم اضق

 .ردراو ید

 سر ر نرفرو سهل | و E ۳ كنا ۱ هادی" و کس 0 3

 تنبصنم برعلا طش «بولوا هریرح كچ وکر عبات



 و
x 

 شماغوا راه هب هطآ و یوچ توقا 1

ik 
oریڈ ون ردنبو هدنسيق رش بونح هرتهولک ٥ ۹ 

 ضرع ۲۹۳۱۸۲ «قرهلوا هدنسیغ لاعش هرتمولیک

 هحاسم هردعقاو هديقرش لوط 4۸ هللا لاعش

 ردق ۱ «بول وا هرتم ولیک میره ° یسهیعطس

 یننیدلوا «
 ییغیدنلو هر رب ناثلوا معز كن هیفنحنب دېګ هدنحاو

 .بولوا یسار طقسم كربهاشم شعب .رودیا نایب

 ین اش نالوا شماشاب هدننامز كن هفبلخ نومأم

 .ردندهلج رب

  ۴«بول واند و روعاثیفی
 هدنرلخ را ۱۰۰ دالبلآ لبق سادوراخ

 هنسلاها یرلربش (مویحر) و (هیانق) كنهیلهس
 لرل وناق و .یدیشعا عضو تاماظنو نناوق ضعب

 شعا عنم یکلدیک ےلسم هلع نالوا یلاها عم هدنرب

 «هلکعیک سم هلاروا ًاوہس یسیدنک «هدلاح یغیدلوا

 هنندب یدنک ییصلق لاحرد « هرزوا قلوا تازا
 .ردشعا سفن یالتا «قرهبالباص

 یع ییا ندنسا رعش نارب "| یراخ اع كناذ نییا.ندتسا رعش نار
 وش ۰ ر زب رمت یسک ر «بولو

 ردندن راعشا *هلج ت :

 يث ی ریخرب هدول آ باوخ هکوک مآ تح
 ینک مدای رف یشوکو یسانشب مال
 ؛بولوا یلناهفصا لصانع (ردنلق) یسیعنکیا س

 :ردکنوا تب وش .یدیشعا نطوت هدنانس

 دیربم نونجم تبرت رسب ىليل مان
 دریک یرارق هراچعب هکدیراذکی

 ,Charybde) ۲ 4 عا6006) ۱ سودس راک

 یاپم كنس ەر رح هیلجس هوم

 دیس (ولاقو راغ) موبلا «بولوا عقاو هدنسیقرش لاعش
 كلوب .ردیسانو مدق مسا كنهطرورپ ناشلوا

 هلیعسا (الیکسا) هدنبونح یابننم كنايلاتیاو هدنسشراق

 هدندنع راینانو سا «ندنفیدنلو هطرورپ رکید
 «یقرهلوا هانک ندفقماغوا هنیرتب ندقلانف رب

 لہعتسم ثم برض «كعشود هنالنکسا ندسودسراخ» "
 .ررلهعتسم هدهیبغ هنسلا موبلا لثم برض و .یدیا

 روہشمكعدق نانو( 210 ) ۱ دا

 ینعی (ایوا) «بولوا ندنراذلاق
 ندیا برح لباقم هشاعم .یدیا ندنسهطا زوبییفآ

 هدعب ریل هنآ ادتبا «بولوا هدنشاب هلرکسع و"

 - رادرس ناریا تیابنو * (ستوق) یرادمکح (یکارت)

 ص | ۳۰۹
 هئودکام .یدیشمریک هنتمدخ * ( زایدرا ) ندنرا
 یفزاف هردنکما لغوا هدعبو «(تیلف) .یرادح
 نالعا هرلیلهننآ هدنتیبلاغ كردنکسا «هلکعا برح

 یرادمکح ناربا .كر هلدا انثتسا ندیموع وفع نانلوا
 ۲۳۳ داللالبف .هدهسیا شعا اعلا هنیدزن كناراد

 .ردشعلوا لتق ندنفرط كنو هدنخرات
 هن سهرا العا تا هللا ۲ 1

 تنها ی
 هدلح و هدشنامز كراتخشو ییدلدبا هیعست ( الخ )

 هدنسهرا دایز نب هللادیبع هللا رتشا كلام ن ےداربا

 لق هدهعقو و كېللاديبع «بولو عوقو هراح

 .ردروکذم هده ع بتک یعیدنلوا

 ریهاشم (یرونید س لضقلاوبا ) ۱ نزاج
 طخ بولوا ندارعشو نیطاطخ

 كناکلخ ناو ۵۱۸ .رددحوم كعبقوو عاقر

 یفیدلوا هدنشاب ۸۰ هدنخرات ۵۶۲ هروک هنتاور

 فیرش فحم زویشب .ردشعا تافو هددادغب «هدلاح

 :ردد راعشا "هلج تس ییا وش .ردور یفیدزاب

 غرب نمو هانم مرحي مقتسی نم
 نکا ایا ۱

 هنافف ماقتسا فلالا لا رظنا
 نونلا جاجوعا هب زافف مجع

Mg۳ لر ر ت وا  
 .ردراو یربتعم

 3 ا
 رد رک

 لصا ء٠ نع «بولوا ندنسا رعش سه داد

 اشاب EE یعیدلوا لناربا #3

 یناود شوا تدر هدنخک راب ۱۰:۲۰ ردم

 .ردگنوا تد وش .ردراو

 مدش دیک نیمزو مدید وت ورس “ولج

 NE «ت ول وا هبصق 2 1 ۸
 كرع ن هلادبع ترضح هدنحا

 كچ وک کیا ہدنراوح خب (تشاخ) و
 هد «نادلبلا عم » یقیدلوا هبصق

 یوج توقا ینغیدنلوب عماج رب نانلوا معز یغیدلوا
 . رویدیا نايب

 ag د ۵۶ | یوکصاخ كن هبلق هدا ٩ مش

 هدنسړق رش بونجهرتم ولیک ۷ ٤
 یا عفاو هدنرزوا كياچ رب عبا هرم
 ندهراسو مورو راغلبو مالسا .بولوا هبصق رب



 فاخ

 یوکصاخ سم .ردراو یسلاصها ۰۰۰۰ بکرم

 تغاعتس " ندبا بیکرت یتلایا یلیا مور قرش یغاعتس
 هدنطسو یسبونج مسق كنهروکذم تلایا «بولوا یرب
 هنردا و زوربس كنتبالو كينالس ًابونح «هلغلوا عقاو

 ندنتبج یبونج قرش :هلبراقانس هني وک كنتیالو
 الاعش هبیسا كنيلیا مور قرش ًاقرمش  هلیغاعتس هن ردا

 قاجخس .ردلماح هلی راقابنس هبلف ید ًابط هرز یکسا
 هباضق ۳ هل رلعا هوورباغو یلنمرخ «یوکصاخ سفن
 .ردراو یسیلاها ۱۰۰۰۰۰ ًانیمحم .بولوا ممقنم
 ,ردرادل وصح و تدنم یسضارا

 هدنسهرا اسدلک قرق هللا هن ردا ۱ اغ

 كچوکرب هدلوب یراب نامهو یوکص
 . ردهبصق

 هدنغانس شوم كنتيالو سیلتب ۱ کیا
 - ونح قرش هرتمولیک كشومو

 .ردهیرق رب كوي _هدنسب
 هدتلخاد یعلخ كلوبناتسا کیا
 هدنسلق رش لحاتش كصلحو یو ی

 هدسندش راق كن واو هدنسپ ربا كناشاب ساق «قرهلوا

 ندینمراو یدوبب هجلشاب یسیلاها ؛بولوا هلسح رب
 . ردبکم

 - اص ا »¢ یصاخ میل «| ۱ یصاخ

 . هلبروب تەح

 ینا ناخ دج ناطلس E اک
 و ریو a نو د

 ندمور "هرصایق .یدیا یسیکب رلکب یلیا مور «بول
 هدنخګ را ۸۷۸ .ردوم یعیدلوا ندنلسن كرلغول وبلاپ

 شیخ اةءدقم هدرفس نالوا عقاو یشراق هنسح نوزوا

 - قوق تعاعشو تراسح «هدلاح یغیدلوا ینادناموق

 بوراو هیرلیا كب لمأت الب «هلیقوس یسهداعلا
 یلیخ ۳7 هلکیشود هغازود یعیدروق اتاتختسح نوزوا

 .یدیا شود دیبش هدیرح نادیم ربارب هللاروالد
 ب سنو 21 ۳ هنسهدام «اشاپ سنو»]

 [ . هل رویب تعحارم ۱ بک

 «بولوا ندنارا یارعش نیرخأتم ۱ ها
 رب هلیاونع « شیورد راپبج» ق

 .ردراو یس ەم وظنم

lL۹ راه نه( ا ا  

 وہ اد 0 ۳2 اچ

 رکلاع بولوا ندنرلخر ناخ ش

 تموکح هدناتسدنهو ؛شماشاب هدیلهد هدننامز كهاشب

1۲ 

O PO LE Nr ai 

 قاخ

 هلیاونع « بابللابختنم » كنهروهت “الس نروس -
 «یناخ عران» هک« ردشمزاب یخ را رپ لکم هرابعلایسراف

 هدننامز ككریکلاع یضرا و .ردفورعم ید هلکغد .
 كهاش دم هدعب «ندنعیدعلوا هدعاسم هنس شن

 هردشعوق هنادیم هدنخ را ۱۱6 و هدننامز

  | ۰ك ندنسهراجاق كولم نارا
 او الرق ا ناقاخ

 سا ((سنکلد)« بولوا ننرعخا لج تی وش
 :ردشلیوس هدنقح هحناب رب یفیدلوا شمریدپاب

 تسالب نادنز راییب اشکلد
 تساشکلد اک ۲ تسراب اچکره

 هنسهدام « هاش ىلع 2 » نو“ هيسايس لاوحا]

 هی رویب تعجارم ۰[
 ریهاشم(یلع نب میهاربا نیدلا لضفا) ۱ اقا

 .ردیلناوربش«بولوا ندنا رب ایا رعش

 ندنسامدن رهچونم ریبک ناقاخ ندنکولم ناوریش
 نیدلاریثا .ردشتا سلخت هلصاخ و نوچغيدلوا
 هدنرلتدب هلیشرط هسناکم«بولوا رصاعم هلا یتسخآ

 «بودیک هجح . ردشلو عوقو رلهرعاش« قوچ رب

 نیبم ییااوحا كل راهطخ و «هلکمک ندنیقارع هدنند وع

 » رب ردشمزاب باتک رب هلناونع « نیقارعلا ةغحت

 «هرزوا كعا تلزع راینخا «هدنرع رخاوا هدتیاور

 «هلغما وا هدعاسم ب ویتسیا تصخر ندربک ناقاخ

 رکیدو ؛شفلوا سبح بولیئوط «ندنکیدتیا رارف
 هنیلا كنموق (یزوا ) هدنندوع ندجح هدتباور رب

 نوچکیدغا لوبق ینفیلکت كقبا صنت «بوشود رپسا .
 یلیخ ر هدلاح ره . یدیا شلدنا سح هرتسانمرب

 .ردراو یراعشا هدنقح یبسوبح «بولاق سوبحم تقو

  ۲اقا تفه » .ردشعا تافو هدزبربت هدنخ را «

 ردراو ید یاوید بترو یسهموظنمرب هلیناونع .
 شلتوس یهراق هبیتسخآ نیدلاریثا تیب ییا وش

 هار ر یدلوا -
 رود هک راکدرکپ
 تسنم نامز نامزو تسنم رود رود هک
 ارمش ربع یامم یوب مم
 نم زجعم هک

 زم كنهيافم یارعش ( كب دم ) :اقاخ -
 ۀیلح»روېشم بولواندنرل شمرشه« 
 هدنخرا ۱۰۱۵ .ردیضا كنسهموظنم وفات 

 یقراعتم هلکغد «یاقاخ ةيلح» لیلح راو . ردشعا

 دروا دید نامز

 . تسذم نارد زویما



 لثم برض یفایا ضعب .ردرشتنمو عوبطم بول وا
 ۳ ردندهلج وا تد وش .ردشمک هنهکح

 لدج ۱ یآ ردشمتآ شمسک

 لعفي اع لتسیال 2

 - ارعش ناتسدنه ا کاخ

 یناود بن ص «بولوا ندنس

 .ردشعا تاقو دل NANA .ردراو

 .هیناغم یارعش یرجه نرق یجتوا کاخ
 : ردیصاخم كنيشک ترد ندنس

 كنببلچ قشاع هرکذت بحاص (دجم) یسیجنرب

 هدهروکذم هرکذن سوش «بولوا یردارب كچوک
 ٠ ردررح

 مشمدیک بود را دیق زوک
 دمر بحاص یب دلائاص بوروک مرابنوخ مشچ

 وش ؛بولوا یلیلوبیلک (ینطصم) ی می
 وا تس

 نیبج هم یا نروک كلاخ رد 2 دل راشاق
 نیمالاحور ندهردس ناص ردا زاورپ بوچآ لاب

 دیزباب ناطلس بولوا یلب وکسا
 :ردکنوا تس وش .ردشعا 1 و هدنامز ناخ

 رابا لاکرب نارجه هکنکر ه مرهگچ تعالم
 رلیا لاوز یآ كلف هسلوا لاک هتسنره هک

aEلوس یهبجندرد  

 تم وش .ردشماشاب هدننامز تک لیعاسا ندراب
 :ردکنوا

 نزودص نیعاس رو نموم دام یا

 نز ود رره هک ناجيمهکی شاط ردکتردق

 نر ار( نالوق ىلع ازریم ) | یا
 ا هاشو ندنسا رعش نرخأتم

 : ردکنوا تب وش «بولوا ندنلاجر یوفص
 دنکیم ندر شریبدت لقع ریپ هک ېم
 دنکیم" ندروخ بآ كيرد هراچ ششورقیم

 یارعش نیرخأتم (یدنفا س دجم) یاد
> ۰ 1 

 هدلاح ینیدلوا ندنسهبصق سیلک ناک هدنتالو

 - راب YN «بولوا یسحج وکم رادرتفد كرهدنکو

 هدنفح اشاپ بغار مظعاردص .ردشغعا تاقو هدنح

 :ردندنراعشا "هلج هعطق وش یفیدلوا شموس
 ندعاح نامز 5 یسهعطاقم مرڪ

 بلاط بویملوا هسکرب هددازع بولاق

 هنقشع وهآ ییجشچ"رب

 سکو وا بس

  دنفسا لآ «بولوا

DE لاخ 

 1 زر زد هوس بسایهط مای هد ول
 -ا رعش یرود یوعص

 :ردکنوا تس وش «بولوا ندنس

 ۴ رذک رای مرکز کاخ تبر رہ
 سک دنک راي مدق یادق هک ناجوک

 عاشر, یلجارمشیورد ۱ ۳ eT اخ
 تس وش «بولوا

 :ردکنوا

 دهد نابرهم ان وتب لد هک «هراچب

 دهد ناح و لاصو یوزرآ رد رخآ

aرابک ۰ بول وا جد یر ندایدا هلصلع  

 ۔لالحو ندلا ناهرو یدننشش نیدناءاپ ندب ویق وص

 بقانم» یواح یرللاح هجرت كننارضح نیدلا

 .ردراو ینیلأترب هلیناونع « نیفراعلا
 ردا كاد جاقرب رب زهحو رب ندهباعع ۱ ا

 قرزالادلاخ-- .یٹراحملا بدحالادلاخ

 هداروا «بولوا نک اس هدصج هرکص هک «ی رضاغلا

 هنب هک«ییهلنا ناسا نی دلاخ -- . ردشعا تافو
 هدنسانغ دحا .بولوا یردارب كسبخو ببلک ندهاحص

 هدنسهعقو هيسداق هدعبو و و

 ندنسدنک . ردشلوا دیپش هدنتیعم كصاقو یب

 دا ی لاک EST .ردلو هقنم هل رش ا

 نی للعرس

 ند ولق هفلوم هک «یشرقلا هما 9 صیعلااین دا ن

 تافو هدهکمو شلک همالسا هدهکم 2 4

 ندنسدنک هبسهطساو نجرلادبع یلغوا

 هک« یعا:رخا رعشالادلاخ دس .ردلوقنم ثیداحا ضعب

 ۵ لس كنس هکم ت «بولوا ی رد ل کت شدبح

 .سابا  دلاخ س .ردشلوا دیبش هدهکم قیرط

 هک «ینانکلاییللا لیلا دبع ن ریکبلا 71 لات س

 ربارب هل رلردارب «بولوا یردارپ لماعو سایاو لقاع

 هللادبع لوا ندازغوو ؛شعلو رضاح هدنسازع ردب
 ودام ند ( ملص )هللا لوس ربناج رار هلا شح ن

 كنهون ترجهو ؛شاروی لاسرا هشدزن شیرق
 تبا ۷ میصاع هدنس هعق و (عیحر) یمهنس یجدرد

 .ردشملوا دیبش ریارب هلا و ینا نب دنمو
 0 یک عرضی اصنالا تبا ی دلاخ س

 لبح یا ۷/1 دلاخ بس رد تلتفا دیش هدنسهعقو

 .ردشعا

 «بولو ۱ ندرت دا تع هده رحث ت SE یناودعلا

 هدف وک هدتاور رو ه دقباط هدتاور رب ه دعب

 هردشتا هش رش ثیداحا تیاورو ؛شلوا نکاس



 لاخ

 كما رح س ےکح هک« یشرقلا مارح ی دلاخ بس

 یسهداز ردارب كناريکلا ةجدخ ترضحو یردارب

 تره هشدحو ندرانلک هناعا لوا لا «بولوا

 هلغخ وص نالب هدهار یاتبا ا یقیدلوا ندرت دیا

 ارج اب س جرس نمو» حو شر تو
 « هللالعهرحا عقو دقف توملا هکر دب مث هلوسرو هللایلا

 م ےکح ن داخ .  ردشلوا لزا یسهعرک تبآ

 یسهداز ردارب كما رح ن دلاخ هک «یشرقلا مارح

 ربارب هلا یحو هللادبعو ماشه یرلردارب « بولوا
 یراولا ن دلاخ س .ردشلک همالسا ینوک هم ف

 . یشطا

 ۰ رد شلون ہد وص ره

 ترضح تبعم هک دلاخ یا ن دلاخ بس

 یلغوا هک. یعا.رلادلاخ س
 هفیرش ثیداحا ,شعب ندنسیدنک هبسهطساو عفان

 هک «یراصنالا هناجد یا ی دلاح س . ردلوقنم

 هدیوضعترم ترضح تیعم هدنابراحم راس و نیفص
 دلاخ هصوروا س . عفار نب دلاخ س .ردشملوب

 لصا هدتیاور رب كنيشدح لالب ترضح هک «حابر نب
 تلحر «بولوا یردار ترخآ هدتباورر و یردارب

 هدنس بست( راد)كماش یسیکیا هرکص ندیوبن ترضح
 ین هک «ییقلا یبر نب دلاخ س .یدرلشلوا نکاس
 -وعبم نلیردنوک هیربمغ# ترضح دزن ندنف رط می

 هک «یراصنالا ةيراج ن دیز نی دلاخ س .ردندرلث

 بولوا ندنیما هدنیاور رب و ندهاصع داو رر
 دلاخ س . ردشعا تیاور هشرش ثیداحا ضعب

 دلاخ بس .یلاسغلا حطس

 ةيما ن صاعلا نب دلاخ دیعس وا س

 ن دلاخ س ,دز ن

 . دعس ن

 « بولوا ندهاصع یامدق هک « یومالا یشرقلا

 یردیو ؛شلک همالسا هرکص ند(هنضر) رکبابا ترضح
 كرهدنا افتخاو رارف ندنکیدروک افحو اذا ندنف رط

 هیعارطادلاخ تن هیعا یسهحو ز هدهبات ت رحه هدعب

 ؛شعا ترحابم هشبح ربارب هلا ورع یرداربو هللا
 .ردشلک هاد هداروا دلاخ ما یزبق لاد لغواو
 ېڼا نب رفعج ترصح ریارب هلیردارب هدنسهعقو ربیخ
 هکم محو هدروکذم ءازع «هلدوع هدتتیعم كبلاط

 ؛شفلو رضاح هدنناوزع كونو فئاطو نینحو

 هنیرح ءابا یردارو هن ند (علص) هلاوسر بناجو

 «قرهشلوا نیبعت یلاو هربیخ رع یردارب رکیدو
 .یدرلشلاق هدرلاروا ردق هیوب ترضح اس
 هدنیلسم رکسع ندنفرط (هضر) رکپابا ترضح هدعب

 لاخ ۳۰۹

 دېش هدنسهعقو نیدانحا او رفص «بونلوا مادختا

 دحا هکءدیبع یا نب نانس ی دلاخ س .ردشلوا
 دییش هدنسهعقو رسحو شال و ماین هدا

 لیفط نب دلاخ س .رایس نب دلاخ س .ردشلوا
 هك« یو رخملا ماشه نی صاعلان دلاخ س .یراغغلا
 ۔ هعقو ردب یردب «بولوا یسهداز ردارب كالرح وا

 یسیدنکو ؛شفلوا لنق «هدلاح یفیدلوا رفاک هدنس

 تفالخ هدعبو هدنتفالخ نامز ك (هضر) رع ترضح
 همرکع یبغواو ؛شلوا یسلاو هکم

 نازاو هشرمش ثیداحا ضعب ندنسیدنک هلیسهطساو
 اوحرخ الف اب او ضراب نوعاطلا عقواذا » هلج
 «اهولخدن الف ابب متسلو شراب عقو اذاو هنم ًارارف

 اتداع فیرمش ثیدح و .ردلوقنم یفیرش ثیدح
 هک.یرافتغلاةدابع ی دلاخ س .ردمآ وب هنتنارق

 هیوبوق ند(ماص) هلالوسر بناج هدنسهعقو (هبییدح)
 «هلغموق ینمس رب كناشیذ ی ترضح كر هل ریدنیا
 هک« یعادرشایدرعلادبع نب دلاخ س .یدیشم راقیچ وص
 - هطساو دوعسم یغوا «بولوا دودعم ندزاعح لها

 .ردلوقنم هشرمش ثیداحا شعب ندنسیدنک هلیس
 هک.یدع نب دلاخ س .یللسلاهلادیبع نب دلاخ س
 ضعب ندنسیدنک «بولوا دودعم ندهنیدم لها

 هطفص ن دلاخ س . ردلوقنم هشرش ثیداحا

 لیکو هدهفوک ندنفرط صاقو ن دعس هک« للا

 هدنخراا 4۰ و ؛شلوا نک اس هداروا «بولیغارب

 هلادبع ندا جورخ «هدنفیدلوا لخاد 4 هفوک هبواعم

 .یدیشع|لتق ینوب ؛كر هلی ردنوک یشراق اس وحلا یبا نب
 ندنسدنک .ردشعا تافو هدنخراا ۰۱ او ۰

 هدیامع ترضح

 -وع وخا دلاخ س .ردلوقنم هشرش ثیداحا ضعب

  هداز ردارب كتاب ی سواو تبا ن ناسح هک, هطف

 هددکم 2 هك« ى ومالا ةبقع نب دلا تس .ردیس

 ضعبو «شلوا نکاس هدهقر هدعب «بولک همالسا

 .یدیا شعا ترج ههبطرق خوم یدافحا

 ةبقع هک  یجررا یراصنالاورع نن دلاخ س
  رضاح چد هدنسازع ردب هروک هشیاور ریوهدهینات

 هک.سنعلان دلاخ س .ریع نب دلاخ س .ردشفلو
 هک. بالغ ن دلاخ س . ردندهباعص نالوا لخاد هرمصم
 - وا یسیلاو نابغصا هدننامز (هضر) نافع ترضح
 ل چ اوا اس هدهرصب هدعب «بول

 هک« یجر رثا یراصنالا سبق نب دلاخ س .ءاضف ن
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 دلاخس.ردشملوب رضاح هدنرازغ دحاو ردبو هبقع "

 هدنسدعقو هنوعمرتب هک.یبررشایراصنالابعک نی

 عاقعق هک. یمیقلا كلام ن دلاخ س .ردشلوا دیپش

 همالسا بولوا ندموق فرمشا ربارب هلبا یهگ دبعم نر
 كرهلک هبیربغبب ترضح دزن هدتیاور ربو شعشیتی
 .دبعم ن دلاخ س .یدیا رلشلوا لئال هتبح فرش

 هک«یعادرفا دلاخ عفان ویا --.ثیغم نب دلاخ س
 عفا یغوا ؛بولوا ندرلندبا تعيب هددرحش تح
 هشرش ثیداحا ضعب ندنسیدنک_هلیسهطساو
 س,یلسالا ةلضن نب دلاخ هرزب وا س .ردلوقنم
 تیعم هدنسهبراحت نیفص هک« یراصنالادبل ولا ی دلاخ
 دلاخ مشاه وا سس .ردشالو هدیوضتم ترضح

 ؛بولوا ندهاعع رابخا هک«یعشبعلا یشرقلا ةبتع نب
 ن كلاڪ ڪج .یدیا یساد كنابقس یا ی هبواعم

 رد :بولوا یردارب كابح وا هک« هریغلا ن ماشه

 ندنف رط نیلسم رکسع «هدلاح یمیذل وا رفاک .هدنسارع

 هدننایم بولق هوم هدهکم تو «شاتوط ریسا

 هک,یرماعلاعیر نب هذوه ی دلاخ -. ردشلک همالسا
 یرقدلوا ندنفارمشا كنموق .بولوا ندیولف هغلۇم

 همالسا رار هللا ءادع یلغواو هم رح یردارب «هدناح

 نب دیز هک؛هثراح نر دیزی نب دلاخ س .یدراشلک
 هشرش ثیداحا ضعب «بولوا یسهداز ردارب كن هنراح

 دع ندنیعبات ییسیدنک یرا .ردشعا تیاور

 .یرلا دزب نب دلاخ س .ردشعا

 قاباا یخ ی و

 نداق ام
 راسو كن ( یدابآ دلاخ دجم نی میهاربا قاصساوبا )

 .ردشهلو او طقسم كنالع شعب

 .رفآ ندفرط لوبفارفج برع | ترارلاخ
 هدنسیشراق یسهیییعلحاوس كناقی

 .یدراردبا رابتعا ندراهطآ و یتاوط كرا ب نویفارفج . ردعما نلیریو هنیراهطآ (هرانق) عقاو
 [. هبروپ تعحام هنسهدام € یر هطآ ه رانق « 1 3

 وتتم طور یو رذرا اک ندييط ا ٍ

 تافو هدنګ را ۱۰۶۰ .یدا راو یتراهم هدنریر

 :ردشع او

 یرجه نرق یجچوا نوا ذا داغ
 « بولوا ندنسارعش ییناقع یدنفا ل

 لاخ ۳۱۰6

 تم وش . یدیا لوغشم هلتباتک ۰ ردیلیرولس
 :ردتنوا

 هرادلد رجه یالب دلاخ یا مدلوا راتفرک

 مدتیا هانک هل 3 بع مای رکو د ناق ممشچ ود

 وا یسجنرب درلیکمرب کمر ن ۳۱3
hmكنبناسارخاسم وا بول  

 هزرلیسابع «ندنکیدتیا قبس یتریغ هنسیسأت كن هیسابع

 هدننامز تكندهمو :شلوا رومام هلال ا تا هدننامز

 لصالایناربا .ردش | تافو هدنخرا ۱۰۰ او ۳

 . یدا لناسارخ بولوا

 « رايكم رب »] .ردرشعارق ترہشرب كوب «بودیا
 . هل روس تعحام هنسهدام

 ۱ تن
 « یراصنا بواوا » ] ۰ ۰

 ترازو یدافخاو دالوا

 . هل روپ تعحا م هتسهدام

 ۱ | ناتس ن دلاخ
 «بولوا كاد  دحوم 3

 هدنقح كناذ و نعدنفا ( ملص ) لسرلارخف ترضح

 دېع یسدنک .ردراشمروبب ( هموق هعی ېوه )
 ترضح دز یزمق «هدهسیا شمهمهشبت هبللالوسر

 یتسهعرک تیا (دحا هلاوه لف ) « كرهلک هی وبن

 هدماباب «ینوب» .هجدیشیا یرقدروی تئارق
 ۰ ردب و یعیدل وا شعءد » یدروقوا

 اا | ىلجببلا ادب ن دلاخ
 هبوما تلود

 ندصیغب نی سلع ی

 ۱۰۵ هدننامز كللادمع ن ماشه «بولوا ندنلاجر

 ۸٩ لوا اهد و ؛شذوا یسلاو نئارع هدنخراب

 یدح .یدنا شعا كليلاو هدهکم هنس رب هدنخرات
 روبشم هلساسل تقالطو تحاصف .یدا ندهباعصع دیزب

 هاتحاسودوج .یدردیا داريا رهبطخ لزوک .بولوا
 یداقتعا و تناید قت .یدیشغا رابشا بسک ید

 اسیلکرب هنسهدلاو نانلوب نابتسرخ «بولوا كوکشم
 . یدبا شلوا بحوم یلاقو لیف یلیخ « هلغمریدپاب
 هدنشرا ۱۲۰ « بودیا كلبلاو هدهفوک هنس ۵

 جاجح هک ) ینقن رع نن فسوب نالوا ینلخو «لزع |
 یلامو سبح ندنفرط (ردیسهداز ردارپ كغسو نب

 عاونا هدهربح هره ص هنس ۵ 6 قردملوا هرداصمو

 ,ردشفلوا لتق هلناب وقع



 لا

 - رلت رطح یو لب دلاخ ۱ تم ا
 «بولوا یورو كنب 4 ۴

 ترضح تیعم هدنسه راحت نیفص دلاخ نارحاهم یردب

 دلاخن نجرلادبع ی «هدلاح یغیدنلو هدیوضتیم
 انم هدیرلدب «ندنفیدلوا شالو هدنفرط كنهبواعم

 رب هنسیدنک هماش لها هواعم «هدهسیدیاراو ترف

 - دبع تبرثک اهن رزوا یسعا فیلکت یاضتا فلخ

 كنه واعم « هلغمل و هدننآر یاغنا كدلاخ ن نزا

 ندنفرط یلارصت ببط مان لانا نا نجرلادبع هبما

 ‹ هلیتیبصع تبارق هجرت بحاص «هدقدنلوا ےیست

 قشمد ندهمرکم هکم « هلیقیوشت كرببز نب هورعو
 بولیوطو ؛شعا لتف یلاا نا كرهدیک هماش

 ۱۳ اه دما ترک هرس
 سح < هښرزوا یسکد « یدلاو نا نکن (مدتیا

 یلیبس «هنیرزوا تابا شعب ییدلیوس هدعب قرهنلوا
 .یدمشعأ تدوع هب هکم «بونلوا هيل

 ديلولاوبا دوی نایلسوبا) ۱ دنلولام رلاخ
 یشرقلا ةربغلا نی سم ۰

 ندمالسا ةازغ ناعصشو ندهاعص نايعا (ىمو:رخملا

 تاحوتف یکەدنرلتپج قارع و هریرحو ماش «بولوا
 تش یرغصلاةبابل ) یسهدلاو .ردروبشم هایس هایلح

 - انهتلاسر هربطم جاوزا ( هبلالبلا نرح نب ثراحا

 بلطلادبع نب سابع ترضحو كن (هنویم) ندیه

 یس ریشه كن(اربكلا ةبابل) نالوا یسهحوز كل( هصر)

 همالسا رکسع ادتبا «هلغلوا ندشیرق تاداس .یدا

 قحو «شعیا تدایق هنیرکسع شیرق رافک یراق
 شغو هدنجا رافک رکاسع هدنسهعقو هسدح

 لوا ندنسارغ رییخو هرکص تقو زا یدهسا

 هدنرخاوا یسهنس یصتلا كنون ترجمه .یرلوا
 ترجح هبهرونم هنیدم ربارب هلا صاعلا نب ورع
 هر هکمو ؛شنوا قربقم هلمالسا یربش كرهدیا

 هانیتلاسر هدعب .ردشفلو هدیون ترضح تیعم

 كر هی ردنوک هبازع هلرلههرس ضعب ندنفرط نمدنفا
 نالوا یشراق ههیذح ی .هدهسیا شلوا قفوم

 مزال یلتق «قرهلوا ریاغم هیوبن یار هدنسهراحم

 ا رطاخ ؛ندننیدلوا شما لق یناسک شعب ناک
 هنرزوا كنوو ؛شلتا ردكم یییربیغپ بانح
 لام هلیسهطساو (هطر) بلاط ینا نب یلع ترضح
 هروکذم *دلربق «قرهلبرویب لاسرا یم ےسق رب كنم

 شلرو بیبطت یرارطاخ : ها سقت هننیاصم

 لا خ ۳۲۰۱۹

 هکللادبع نب ردیکآ یحاص لدنا ةمود هدعب .یدیا

 دزن «بودیا ریسا یلو «قرهلروس مانعا یشراق

 مازعا یشراق هرلمور .یدیشمرینک هیون ترضح
 نب دیز ید هدنسهروبشم ٌهعفو هنّوم قرهشلوا

 هدکل رب هلا (امضر) رابط رفعح ترضحو هراح
 تراسحو تعاحصش هداعلاقوف هدهراحموو ؛شالو

 كسوبلقاره هلمالسا نیدهاح كی جوا «كرهرتسوک

 هبلغ هودرا رب كاپشک كيب زو نانلو هدنتیعم

 یویس نم فیس) ندیوبن ترضح بناج :ندنفیدلاچ
 یدب هدنلا هدههراح و .یدبا شلروی هیعسن (هلا

 هرکص ندیوبن ترضح لاحرا .ردیورم یفیدلریق ج
 ۱۳ ا (هضر) قیدص ركبابا ترضخ

 زیلسم هدهماع هلجنآ زا «قرهلبروس مادختسا یشراق

 .یدیسشلوا قفوم هكا فرطرب ینسهلاغ نا
 كن ( هربوت نب كلام ) ینیدلوا شتا لسق هدهرصو

 (هضر)قورافرع ترضح « هلغفلوب رلنالوا لئاق هنمالسا
 هنارصم ینمادعا ًاصاصق كدلاخ بانح ندنتلادع لاک
 نب كلام ) دلاج ترضح .هدهسیا شمروب تلط

 -اص» هنسیدنک هدنقح نمدنفا هانبتلاسر كن (هرب و

 ا تابلا ییرفک هایسلوا شعد « مکبس
 هردراشمانوا یضار هنمادعا (هضر) رکبابا ترضخ

 ماشو هررحو قارع ید هدیقوراف بانج تفالخ

 هداعلاقراخ یشراق هنیرارکسع مورو سرف هدنرلتبح

 «قرهنارق رلهبراحم قوچ رب هلیسیرکسع رادتقا نالوا
 قفوم .هاحونف قوچ رب ریارب هلحارج نب هدیبع وا
 یرلهعطق نیطسلفو هبروس یتعی ماش هه. ردشاوا

 خف هلینمه كن هجرت بحاص هجلشاب یربش قشمدو
 رهام هدرحو روسح هداعلاقوف لصالا .ردشكوا

 بلاغ هنتجم یتعاصش قجمآ ؛یدبا رادمان "یزاغ رب
 یهدننیعم رکو یسیدنک درک .ردیوم یفیدشلو
 مورو سرف یرلکدروک هدنراتاحوتف مالسا یاما
 .هطساورلتوریو رلتینغ یراقدلوا لثانو ًادبلقت هنساما
 هلا رقف یرللیا ذاخما راتفابق تیقیذو نطنطم هلبس

 یراربغا كقوراف بانح نالوا شمندیا كاسم یراذثا
 . هرایغا دلاخ ترضح ردق هرهو «شلوا بحوم

 و نوجا هظفاع یوطسو ناش كمالسا یشراق

 شالا نایب هدراذتعا ماعم یتغیدلوا یرورض كتروص

 یلهمریص كنيفيقح ناش (هنر) رع ترشح یدهسیا
 نالوا یرابتخاو هلتیناقحو لدع هکنب لکد هلباوثا



 لا

 .رلیدبا فقاو هنتفیقح یفیدلنا.رق هلتعانقو رقف
 هی وبن ترضح تریسو تنس كمالسا یایعا هیلع ءاثب
 هلیسهداز هن رلکدشود ا هل و قرهلوا ریاغم

 ترضح .یدرلشل وا رأت زیر كشا ؛بولوا نوح

 رب یسهنس یج ۲۱ كنهوبن ترجمه (هضر) دلاخ
 لارا هدهنیدم ید هدتیاور رب و هدصج هدتیاور

 - هب راحت هوب «تقو یکحهدیا میلست ییحور .ردشعا

 «هدلاح یعیدلوا سا رهراب ردقو بول و هدرا

 هنکیدلوا هدقاتی تبقاع « هدبوبعا تافو ندنرب چ

 هدصج .ردشمروپ ناب ینکیدنیا ردک هلیسهداب ز

 كيلاراشم یوج توقاب .هدسیا دوحوم یربق

 كربف یهدصج «هلمازنلا یغیدلوا نوفدم هدهنیدم

 یغیدلوا كنهواعم نب دیزب نب دلاخ هجرتلای آ

 روا نایب
Eنایفس ىلا نب هواعم :  

 7 1 دي يک
 و .هعتساوعف تبلانم یا جرخ «هدلاح یفیدلوا

 - وا تاذ رب فصنمو اص یک هواعم یردارب یخد

 ندیا تیغر هونف لیصح لوا لا ندشیرق بول

 .ردناذو نرتسوک لاثمرب هنلوادت كنونف مالسالا نيبو

 ؛بولوا یبحاصیل وطدب هدابیک و بط نفصوصخ ىلع

 معو دجا نير ر و (سنای) یرلنفوب
 .ردراو ینبلات جاق رب راد هنف ییا و .یدیشعا

 راو یسهمان ترام د هدهیرع تایداو هدرعش

 نالوا امرف مکح هدننامز .ردعشاه وا یسهینک .یدیا

 درلن و «بولوا یرلارجام شعب هلباورم نب كلم ادبع
 هدنهو نایفس وا نالوا یسهدحودح كدلاخ هدنرب

 ندنفررط كاللادبع یرلتنایخ ندبا قبس یشراق همالسا
 - ایخ كرلن و دلاخ «لباقم هنسلروا هنزو كدلاخ

 كمکح نالوا یدح كکلملادبع«ربارب هلقیدصت ی رلتن
 شلرویب یفن هفلاطو نعل ند(میلص) هللالوسر بناج
 یتکحهلک مزال یسماعووا یتفیدلوا

 كنابح ن راجو (هضر) قداص رفعج ماما .یدیا
 یوم یرلقدلوا شا ذخا ندهجر بحاص یابی
 هدلاخ كناملاراشم هسریلبقاب هنیراتافو خم رات ؛هدهسیا

 نددلاخ كنفو .بویلوا لومأم یرلنوا نشت

 ندرلنواو هرفعح ماما ترضح هلبسهطساو یرب رکید

 | دیزب نا دلاخ .ردظومم یملوا شعا لاقتنا هرباچ

۳۰۹۷ 

 | شلبا راطخا

 لا خ
 تب ییا وش .ردشعا تافو هدنسیرجه خرا ۰

 : ردشدب راعشا ؟هلج

 یرا الو هالا لیخالخ لوعت

 5 الو لو الا هل
 اهبح لحا نم ما وعلا ید بحا

 ایلک اهلاوخا تببحا اهلحا نم و

 كتسلدنا ( نامور نب )
 «بولوا ندنسابطاربهاشم

 «بولوا E هدهبطرق .یدا بهذلا ىنارصن

 سما توا یادی را او ةا یا ا
 نودیشحا .یدیشلوا كلام هلورت لوس ر هدنسهلاس

 نی ساطن تیبط ٍندیا رابعا بسک هدرصم هدننامز

 ۳ هدنفح لو اباطخ هب هجر بحاص كح رح

 دز ن دلاخ

RSE EOD 1را ۱ نا لات و  
 یدننشش قیرط بول 5 ِ

 لصا نع .رديسسؤم كننشرط هدلاخ ندتتابعش

 تبانا ذخا ندیولهد هللادبع ےش بول وا یلهینایلس

 كما قشمد هدعب و هددادغب تدم ر .یدیشعا

 لوغشم هلمولع رشنو داشرا هدنهاکرد هبطاص

 «شعا تافو هداروا هدنخرا ۱۲۲ بولوا
 .ردشغلوا نفذ هدنیعبرا لبحو

a E 
 ترضح تیعم «بولوا ندنالاص هيشرقلا ثوغب

 تن هدلاخ ) یسکیا رکید .یدیشعا ترحه هلی 2

 نالوا یسهلاخ كمالس نب هللادبعو ( هراصنالاسنا

 . رد (ثرالاتش هدلاخ)

 SLL ۱ ی - فیس ندنادسج لآ (جرفلاو) ۱ مرلای
 «بولواندارعش بوسنم هب هل و دلا

 بقلت هلبقلو «هلغلوا ندنسهرق (هدلاخ) كماسارخ
 ۰ .یدشعا

 لو ر هدنتیح قرش دادغب اخ

 و یوج توقاب «بولوا هيحان ۱ ںک
 هدنرلباتک حراتو هبفارغح یکسا هلیسلوا ثدح كسا
 تبالو دادغب مويلا . رو دیا ناب کيدل روڪ

 رب قحم هنساضق ناسارخ كنغاجسو

 هلکش داقنع نبا (یکلا نیس دمع) ۱ ااخ
 a «بولوا ۳ حک

 ارش نارب 1 bl 2 اخ
 لدی «بولوا ندنس رب

۱۳۷ 

 .ردهیحات ر



 لا خ

 تارک «بونارق بحول هلریکلاع «هلتلحر هناتسدنه

 هدنلئاوا یرحه نرق

 تب وش

 1 نوا.یدیشا وا یسلاو

 .ردراو یناوید بت .ردشعا تافو
 :ردکنوا

 ا هلق غرم 3 و نآ زا رود

 سرم هک ما هدییط اهردق نآ

 نیرخأتم ( یدنقا س ale €( ااغ
 ملات ؛بولوا ندهسامع یا رعش

 هدننافو كن رد . ردیلغو | كنبمقا بقا 2 هچرتنا

 هنس شب قرق بو هنتحشم یسهناخولوم هیهانوک
 تافو یسهنس ۱۱۹۱ و شل و نیشن تسون ردق

 : ردیدنراعشا ؟هلج تب وش .ردشعا

 هجقدلوا تنح شاپ هیانوخ هليا یلعل ئ

 رايا سايق مد مدآ ندا راس یممشچ كش رس

 E TE ig اخ

 SS o | «یتغیدل وا هبصق رب اود

 .رودنا نایب یتکیدنیا تماقاهداروا تلاش الت هروکذم

 كنبربش ومرلاپ یتعب ك (مرلب) كنهصلاخ یوج توقاي
 .رویلیوس یتغیدلوا یسهلح کم

 - وا ندهبنافع یا رعش (یلادبع) اش

 كنبنا ناخ ےلس ناطلسس بول ] مع

 هدنسشای مک .ردیلغوا كنيدنفا هللاءاطع یسهجاوخ
 لخاد هنسسصز یهایسو ؟شمالشاب هکلیوس رعش

 وش .یدمشاوا یرادرتفد رانو هدعب « بولوا

 ردکنوا تس

 نیزوی مهدیا ریس هلا هناهب رب هک مدريد
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TT 
 «لاثما» عماج ی هیرع لاثما بورض

 .ردراو قبلات رب هلبنا ونع

 (-D. Chal بس سو رتبع د ی

 عج CE 1 1 1 cond las) سالب دن وملاخ

 بولوا ندنساپدا یفلروطارییا مور هبنیطنطسق
 تا لبقو ؛شوط هدهشنآ هدنرلخراا ٤

 یاتبا «بولوا لوغشم هائس ردن قطنم هد هنطنطسق

 ناسل هدنالیمو هسنارولف «قرهجاق هایلاتیا هدعق
 كنهبناتو تابیداو ناسل هلکعا یدلعم یناتو

 ناسل .ردشلو ندرلنالوا ببس هنیراشتنا هحایو روا

 .ردراو قیلات رز قلعتم هنسهبفرص دعاوق كسانو

 ,ردشعا تافو هد ۲

 ۳ لا ۳۰۸

 (-N. Chal — سال

 دوم o e ا ا
 -اشاب هددالبم نرف یعشب نوا «بولوا ندنرلخر

 مور هبنیطنطسق هلروبظ ك هیناغ* تلود .ردشم

 -زاب حیران رب رثاد هننعارقنا تروص كنغلروطارپما
 ۱۳ ۱۶۹۲ ندنسهنس ۱۷۲۹۸ هک ءردشم

 عبط ارخوم بولوا یواح یناعوقو ندا نایرح

 .ردشفلوا هجرت هنب رلناسل اپوروآ رثکاو «رشنو

 هدنتبج بونج كندیسور (Khalka ۱ زا
 ؛بولوا ربنرب هدنتلابا (والسون رتاقب)

 .رولیکود هنغامریا (ربید) «قرهلوا بیرقف هنصنم

 هدیرانک لر و رللوغم هدنسیدالیم جرات ۱۳۳۳

 .ردرلش#ا بولغم یرلسور

 ةلیبق رب ندنلئابق لوغم (Kا15) | ا

 یلاعش قرش كناتسلوخغم بولوا
 یلترئک اهد قوج امدقم هلببق و .راردنکاس هدنتېح

 یریکدشیا هلبا لئابق ضعب رکید ؛بولوا یلتوقو
 یدارفا .ردرلشلوا راجود هغعنص ؛هنب رزوا رله راحم

 . .راردلوغشم هلیبعر كنبراهلکرخو مانغاو نیشن هیح
)C1k¡( ۱ Eمسا كنس ەطآ یل هبکح  

 _ « یهبکه»] .ردیسیانو یلصا
 ۱۰ هل روب تعحام هنسهدام

 - وک یضاق (Chalcédoine) هس ودکلاخ

 هردیسانو مدق ےسا كنب ) ۰

 [.هلیرویپ تعجارم هنسهدام « ییوک یضاق »]
 هدنلیا مور (۳۵۱۵:11008) ۱ تن ۸
 كالت هدنت الو تكيالسو بد

 هبش عقاو هدنسهرآ یرفروک (هنیدنر) هیرفروک
 زورونا هللا هریدنسکو كينالس .ردیمسا كنهریرح

 یابتم كنهررح هبشو نالوا یواح یراضق

 هبش بونلو نرفروک نوزواو راط یکیا هدنبونج
 هبش نوزواو راط جوا یتسیونح مسق كنهریارح
 ییاو .راردا زارا کش لا رب هلا میش هو رب رح

 (زورونیآ ) یرکیدو (هریدنسک ) یرب كرفروک

 هبش راط روکذم «بولوا قورعم هلسیءا یرفروک

 (هریدنسک ) یلالوا عفاو هدهیرغ تہج د *لرلهرب رج

 ید یهنرواو (زورونیآ ) ینانلو هدهیقرش تیح
 (هنلاپ) هسیا یراعیدق مسا .رداعسم هلیرلسا (هفنول)

  هبش و هدعدق نامز .رد(سوآ) و (هینوتیس)



 للاخ

 یرکم «بولوا ندنناکلتسم كراو هریرح
 (هدنو) و (هتشلوا) .یدبا یسابصت (یسکلت]
 - را هسودکام .یدا ندنرلهبصق هحاشار ید

 ندنوب یکلع و (بیلف) یردپ ةلردنکسا اا
 «كينالس » نوچسهرضاح لاوحا] .رد شا طبط

 نامز س | .تعحام هنیرلهدام « زوروننآو هریدنسک
 ضعب هلعساو ید هدنلحاس یلوطان او هدنان و هدعدق

 هست ( سکلاخ ) یرلرکم هک.یدیا راو راهطخ
 .یدرارونلوا داب هلعسا و هلغغ وا

 > وا | 8

 9 یدالیم ن ۰ | سویدسیکل

 .ردشعا حرش یراتآ ضعب كنوطالفا «بولوا

 .ردل وبجم یغیدلوا بولوا نایتسرخ

 3 ۰ ندوا یربیج من که نوا نرم

 «هلغملوا عقاو هدنزاغ و ( ویروا ) «بولوا یسلصا

 ههردرح نوتو نالیاللوق هدننامز هیناغع *هرادا

 ندنسا كس زا و یعبا (زوسغا) نانلوا میهن 5

 (هتن و هرغن) هلیسانعم «یرب وکه رق »رلیلکیدنو .ردف رح

 كجو هبصق و هدعدق نامز .یدرلشمریو ینا
 هت ربش كتالومم رقاب «بولوا هدا ربش رب

 هئدسعم وب نننید (سوغلاخ ) هدینانوب نال «ءانب
 « زوسعآ»] .یدیشعوا هست سکلاح هلتتست

 یسهرررح هبش هر دیو | تتلو ید هنسهدام

 كنتیروبج زوبعآ ینعی (اییوا) هدهدق نامز

 یخد هنیزرکم كنهررح هبش و «هلغموب ندنناکلقسم
 هدنسهعطق هروس س .یدیشلریو یان (سکلاخ)
 هبصق رب هلعسا و ید هدنسدد ع بونح كن هک اطن آو

 یان (قیدیکلاخ ) همش یهدنفارطا بوشلو
 .یدریلیرب و

 ؛شماشاب هدننامز كریکناپح «بولوا
 :ردکنوا تب وش .ردشعا تافو هدنخ را ۱۰۲۱ و

 یدوس درادن شیک اف و نایوخ قشع
 دوب شیک افج هک مدرکب خوش نآرس

 نوغالفاپ (  yb 0 تاک هطخ اس وغالفاب 5 ۱
 ب وئلس یعب هدنعش ر تكنس هم دق ۳۹

 یعسا كعدق موق رب شل و نکاس هدنراتبح هیسامآ و

 لوغشم هلیلاعاو جارخا كيلچو ریمد هجاشاب «بولوا

NAA 

 أ

 نخ

 هلیسانعم «یجکیلچ» ندنفرط رلینانو «ندنرلفدلوا
 .ردراششوا ۳" هل و

 «بولوا ندنسارزو یرود 13
 یآ جواو ؛شلوا اشاپ نادوبق هدنخراا ۲

 یا نیبعن هنکلیلاو رصم «قرهنلوا لزع هرکص

 د لیریوک نانلو مظعا ردص هدنامزوا .یدیا

 .یدیا یداماد كناشاب

 هدن دّنع e “اخ

 جوا نالوا معز یرلیماح رصم ق
 هل رلعسا هرف هاتف .فتک «بولوا موهوم دوبعم

 .رلبدیا .فو رعم

 ۱ شوماخ
 .ردراو یاود بن مه .ردشماشاب هدملهد . ردیصاخحم

 ندتساربک یرلینمهرب ناتسدنه
 ل (مار بحاص یار) ندا رعشو

 :ردکنوا تاب وش

 سم رص هه مدرک ضرق

 تسنم ریبد هچ هک و نیزا دعب

 «یرهلوا ي تكنس هلک نآاق ابو ناقاخ

 شعبو هنیررادمهح كرتو رابا و لوغم

 هوبخ هحلشاب هدرفامز بولوا ناونع نياي ریو هباما
 قالطا هنب رلک اح كن راطقا ناتسکرت راسو خب «اراخم

 تربش هلاونع و یراناخ مرق امدقم . رونلوا
 هراسو « عرق ےب «اراخ هویخ » | .یدرلشاو

 .ردشؤم كنو یسهلک ملاخ [.تعجارم هنب راهدام

 و و تم
 تاقو لو هدنخ را N «بولوا ندلاجر

 با

 :ردکنوا تاب وش .ردشعا

 نوریب مدق مهشچ ةناخزا كشا لفط یاهنم
 نودیب مکدنیآ ی هناخزا اهداز مدرع هک

 هججرتلا فن (هکوکزیزع ازریم) | | ناخن
 یلغوا كنهکن | دمع نیدلا سعش

 ندارعشو ندنلاجر هلریکناهح و هاش رک | «بولوا

 هداروا نکیا یسلاو تارک هدنخ را ۱۰۳ .یدا

 هدنقح یکشنوک رب یغیدلوا شمریدیاب . ردشعا تافو

 لد

 "ریچ هم زا رتبوخ تسهون شیپ ناک
 ماع هناخ نیاو قیفوت, تشک نوچ
 رع نام٣ تسرف مرک هار زا

 برای "ریغ بابرا یافصب



 نخ

 4 RS | ناخ ۔اطخ ؛ریهاشم ناربا (یهارا) ۳
 -را ٩٩۰ بولوا ندننیط یل ل

 نوبامه روس كيربت «نکیا اح هدنربش (غ) هدنخب
 «قرنلوا مارعا هنسدزن كلاب ناخ دام ناطلس نوجا

 لزوک یراطخ قیلعتو عسن .یدپشلک هلوبناتسا

 .یدرازا
 ٍ رد ماو اک ( اا ورسح ةل رکید ۳ ( ۰ ۰
  هرق هدنش الو راکدن وادخ ۱ نیچداب ل

 كراصحهرقف بول وا هبصق كچوکرب یدرکم كن هبحات

 رانا ۰ .ردعقاو هدنسلق رش لاعش هرتمولبک ٤٥

 یسهیحا ءردراو یسهسردم ۲ و یس هعشچ ۳ یسلاها

 هرزوا قلوا رسم یسهلج .بولوا بک نده رق ۱
 3 بولوا تدنم یعاریوط ۰ ردراو یسلاها ۳۷۰

 نامروا . رولوا لصاح نوبفآ هللا هعونتم تابوبح

 ریلپسک هتسارک یلبخ «بولوا قوچ ید یرلاعمو
 ,رافیچ ید كيتفلو یعایو

 نيچ ابو قرش ناتسکرت ینعب هداطخ ۱ كلراخ
 ربشرب زوو كون هدناتسلوغمو

 3 بولوا روطسم ة دن راو ] مالسا نویفا رغح یفیدل وا

 هردنوت راجا هربش و هد رنامز كب غلاو خرهاش

 ققح یمیدنلو هدهرب و هدلاح هن م ویلا ۰ یدبشل ب

 .ردشمهمەدىا

 تانمهخار ( هاب )ةد 0۳
 جار ( 1 | رداه ناخ

 - وا تاذ رب بیداو ماع ییغوا ِ

 یهددح نونق هلساودع « یرداپ, ناخ عماج » بول

 ی « «یک یغیدزاب باتک رب یسراق عماج

 - رلیم حران ۱1۸٥١ ‹قرەزاب هلاسر رب ید هلساونع

 .ردشعا عدقت هنتیعج نیقرشتسم یهدهتکلک هدنسید

 نا یا اقفلاوذن د)الالح ¿ ا ۰1
 تا تجار ی ناخ ۳

 را ۱۸۰۷ بولوا ندنسارکو ارعش ناتسدنه
 هکم یقرهلوا رو هکعا هل رب یاتسدته هدنسیدالبم

 ؛ردراو یناوید بترم . یدیشعا ترجمه هبهم رکم
 ۰ ردیا صلخت (فورصم) هدن راعشا

 عقاو هدنسهطخ باحپ كناتسدنه ۱ ا
 ندیچارکو هدنتموکح روبلاوپب رپ

 «بولوا هبصقر هدنرزوا یطخ لو ریمد ندیک هناتلم

 ء ردراو یسلاها ۱۰ مه و و

 ناخ ۳۰۳۰
 di ) Khan - Tengri اا

 5 هدنساب رغ ا گر ناخ
 یدمرس «بولوا غاط رب ندنسهعفترم لابح (ناش
 ۷ ۲۰۰ یسورذ كسکو كا هردروتسم هلراراق

 « رد هدنعافنرا هرتم

 نده رق ۰ هدنبالو ساویس ۱ HED ا

 .ردهبحا ر بکص) « ۰

 یرادم> یلهدو ندنسارعش ا نرود نخ
 ردان هدنخ را ۱۱۵۱ «بولوا ندنلاجر كهاش دم

 لتقف هد راحم و و :شعا برح هنادم یشراف ههاش

 : ردکنوا تا وش ردشفلوا

 ام تسشن دوب هچرک رهک رپ رجب رس رب
 ام تسدب اوهو ام مسلفم پابح وچحه

 هلرکناهح و ندنسارعش ناتسدنه ان ا

 نارا هلرافس «بولوا ندنلاجر

 تیب وش . یدیشلردنوک هنیدزن كسابع هاش یهاش
 :ردکنوا

 نم شوهم خوش هدرک ريب لآ سابل
 نم شتا هدرک لو هدمآ هولج

 كدادغب و هدنغاعس و تیالو دادغب | ۰

 قرهلوا هدنسبلامش قرش هرتمولبک ۱ مع
 ناراو هدنرزوا لشرط ندیک هاسارخو نادمه

 بولوا هبصق رب یرکم اضق هدننیشب كب كنيدودح

 -ناولح)ندنرلعبات یر هلاید .ردراو یسلاها ۰

 لزق و هردکی س .رک ندنچیا كنهبصق ییاچ (دور
 رب هدنقح یساضق نالوا یواح ید یرلهیحا طابر

 «یدمهنلوا سرتسد هنامولعم هنوک

 هبصق ر هد رق ناهفصا | . ۰

 E ب هزوا ۱ نا
 بوک هنیلا كنهینطاب یمهعلق. ردشل و يسار طقسم

 بیرغ ندنفرط دم ناطلس هدنخراا ۰

 .ردشكوا

  ناطاس ندهروع ؟هلالس | ۰ |۰

Eازریم [  Eوا  
 كرا یهاشداپ ناتسدنه « بولوا یلغوا كنازریم

 ؛شفلوا بصن هنکلک اح ناشخد «هلغلوا یسهدازع

 هردشعا تافو هدنخ را ۲۷٩و

 (ناتسرال) هدنسبونح مسق - 8
 .ولیک ۰ كسابع ردنبو هدنسهطخ 4

۰ 



 ۳ يا
 دونه و

 واخ

 رب هدنسیداو رابدور قرهلوا هدنسیقرش لاعش هرتم
 كن هبصق و .ردرا و یسلاها ۵۰۰۰ بولوا هیصق

 عوطقم هنتلود ناریابولوا لفتسم مین وینرا یک اح

 یسالعا دح كوب هسیا یلاها .رریو کریو رب یرحو
 «بولوا ترابع ندارساشاریتک ندناسارخ ندنف رط

 .ناراشبا نار نالوا دن ی
 رب هدنرانک تارفو هدنن رق شد | هقوناخ

 نایب یوج توقا یغیدلوا هبصق
 .ردکر ک هسلوا بارخ موبلا .رویدا

 هیصقرب هدنسهرآ لبرا هللا دادغب | رای اخ

 صاقو یبان هبتع نب شاه ؛بولوا
 .یدیشغلوا 3 ندنف رط

 ۔هطخ (راواک ) عقاو هدنن ونح كنا رف ۱ و وان

 < ۷و یتغیدل وا یسهبصق كل وسلا كنس

 توقا ینکیدلدیا مش ندنف رط ماع نب هبقع هدنخران
 .رودیا نایب یوج

 یجتلآ (دجم نن دج نسساوا) | اروا
 « بولوا ندنسالع یرجه نرق

 ؛شغوط هدنسهرق (نارواخ) ندنسبحاو طالخ

 ندنرایدنک.كرهشیروک هلا هماو الع ریهاشم رثک او
 حرش یف حولنلا باتک » .یدبا شعا هدافتساو ذخا
 باتک» . «ناببلا و حرشلا باتک» « « جییاصاا

 «« لول لاريس » ۰« ناعالا راصح حرش ۱ ۰« نعب رالا

 باتک » ملص ىلا عم سلبا هصق نايب باتک»

 ىف تكنلاو بلا باتك » « « شئارفلا ىف ةواقنلا
 « « وحلا ىف دناوفلاو دعاوقلا باتك » ۰ « ضثت ها رفلا

 باك » ۰« تاودالا باتک » «  بارعالا هبحص »

 .ردیبحاص كتاغبلأت هجن راسو « فیرصتنا

 یارعش ی رجه نرق ی وا (یلع) اخ
 . ردیلرتسانم «بولوا ندنسهياغع | ی

 كيالس هرکص ندکدتبا كلسردم هده رف هرق تدمرب

 نکیا یسیضاق هرف هرق تیاہنو«شملوا یضاق هبوکساو
 ES “هاج تس وش .ردشعآ تافو هداروا

 هلرامد هيل ماشف نوخ مشچ ود رلزوک ینس

 هلرامدق رامد تیا ثلمدم رصب رون یا لک

a ۵لول واتس  O 

 لر یرواخ
 :ردکنوا تم وش .یدا

 مدرک لد "یوریپ سوه یر هک نم
 مدرک لصاح هچ هک مادنو تشذعب رم

۱۲7۲۰۳۱ 

 رب هدربلا ءاروام (صواخ دوخا) واخ
 محم » یفیدلوا هبصق كچوک ی

 .رد روک ذم هد « نادلبلا

 ناو نالوا عبا E کودناخ

 ناز «ردرپ 4 ہدف

 «قرهفآ یرغوط هبقرش بونح « هلناعبن ندنلابح(ناش
 هلیعسا (اب رد هچخغ)«ه رکص ندکدنیا قش ینلوک (جارغب)

 هنل وک (رون بول)حاقجالادعب هلیغام ربا( رات)« بوقیچ

 روو بارخ نانو هدنرزوا یسارج .رولیکود
 .ردلیلدرب هنسه رکسع تیما رلهعلق

Khai-Foung ) ۲ Eكنيح (  
 vv“ و

 0۳۰ كنيکی و هدنتلابا( (نابوه) مگ ی

 ۲۰۰ ۰۰۰ بولوار بشرب هدنسی رغ بونح هرتمولیک
 قجنآو هدنرانکیربن ( وهغنوه ) .ردراو یسیلاها

 هلرادس ضعب «هلغلو هدیغاشآ ندنساذح یغات كرب

 هلرادس و هدنسیدالیم را ۱۱۲ .ردظوفخم

 یسیلاحا ۲۰۰۰۰۰ بولاق هدنللآ وص لیست

 رایدوبپ شعب یرب ندیکما هدربش وب. یدیشلغو
 . ردهدفغل و

 هجداقتعا رلیناتو یکسا ((1405) ا

 تلظ بوک بلوا هلا یا لا | >
 ندنلظکلوا ندنلکشن كنااک .یدبا یرد كنهصکو

 .ردهانک

 كياذ جاقرب ریز هحور ندهبعع رابخ

 امدق هک «ترالا ۷ بابخ : ردیعسا

EERرییسیعتل  » 

 هدلاحضیدلوا راچود هبهجخکشاو افحو روج قوجكب

 ترجمه ههرونم ةنیدم هدعبو؛شعا لمګ و ربص
 . ردشو رضاح هدناوزع راسو دحاو رد بود
 هدنابراحم ر اسوناورېن .بولوا نکاس هدهفوک ًارخۇم
 یسهبراح نیفصو .ردشل و هدد ونصت رم ترضح تیعم

AEA Eهدنخ را  V۳هردشعا تاقو هد شاب  

 بس .ردلوقنم هشرش ثیداحا قوچر ندنسیدنک

 .دنفا هک« بابخ یح وا نالوا یسهلوک كناوزع نب هبتع

 س.ردششلو رضاح هدناوزغ راسو ردب ربارب هلیسب

 تبحص هدنیاور رب هک بابخ نالوا یردب كناطع

 رکبابا ترضح «بولوا لئان هنفرش (ملص) هللا لوسر

 تیاور هضرش ثیداحا شعب ند( هنر ) قیدص



e 

od ۱۷۰۲۲ ت 

 بابخ نالوا یرد كنيعا رخ ےھارا بس وا

 یعادرخ

N ۹بولوا عقوم رب » 

 ی 7 تر رک راح
 ندنسانعردب نمدنقا (ماص) هللا لوسر

 روم نداروا هدنرلتعزرع یشراق هشیرق لوا
 .یدرلشم روی

 هدنلخاد یداو ر نالوا ییانمه هدنع ا

 :ردروک ذم هدح وتقف بتک « هلغل وا ششو ییطو

 .دلوا هووارب ی 3 7
a 2 1 ہد 

 هبصق كچ وک رب هدنب رق زاریش هدسراف ۳1
 كناوذ قوج رب ندالع ربهاشم بول وا ۰

 .ردشملوب کار طعم

Eهبحان(اوتسا )ندننافاصم ی  

 هبصق كچوک رب یرکم كنس و
 .ردشعل و یمأر طقسم كنالعریهاشم ضعب ؛بولوا

TTیراصنالا ناسا ی بیبخ :ردیسا ۱  
 ءازغ «بولک همالسا هدنساننا یمازْغ رد هک« ییر رخ ا

 ؛شفلو رضاح هدنرلازغ قدنخ و دحا هلروکذم

 بیبخ .ردشعا تافو هدنتفالخ نامز كنافع ترضحو

 قلخ ن هیما هدنسهعقو ردب .ردیدج كنج راادبع ق
 هر کیابا ترضح .ردیوم یغیدلوا یسیدنک ندیا لتق

 نر هجراخ تفب هبیبح یسهحوز هرکص ندنلاهرا
 یراصنالا دوسالا نر بیبخ سس .یدیشا جوزت یدیز
 هدنسارغ ردي بولوا دودعم ندنو زاجح هک.یبررحما
 هک« هجا بیبح هلادبعوا س .ردشفل و راح
 یراصنالا یدع ن بیبخ س , ردیف فلتحم قبح

 «ندیوبن بناج و شفت و ضاح هدنسازعردب هک«یسوالا
 كتبا ن مصاع «هرزوا كا افا یننمدخ قللوق هرق

 بحاصو ؛شلوا دیبش مصاع .بولیراقیچ هدنتیعم
 هددکم .بوشود رسا رار هلا هنندلا ن دز هجرت

 هرکص ندافحو اذا یلیخرب مدا نالاو؛شفلوا تخورف
 :ردصعا دینف ال شال

o 3توقا یغیدلوا  

 .رویدیا نایب یوج
 چ » ینیدلوا 0 ناع ۱ ما

 .ردروک ذم هد « نادلبلا

  دلوا هبصق ر هدناو رش یعب هددس رد ۱ ۳
= 5 2 4 

 .رویديا نایب یوج توقاب ینغب
 ۵ وه ی ©5 هدنسهبلاش تهج تان ِ

 دارغجینیدلوا هیحانرب قوچ یسارقو
 .ردروطسم هدنرا آ برع نویف

 رب هدنب رق دنق رع هد رپلا ءاروام م

 اسار طقس بالغ ریهاشم ضعب

 -ارعش یناث یرجه نرف یجتوا)
 :ردیصلخ كناذ کیا ندنس ] مک"

 كنها ناخ ماس ناطاس (كب ینطصم) یسیجنرب

 هبلاراشم هاشداب «بولوا یغوا كکی رفعح یسالال

 وش .یدنا ششلوا نیبعت هنکاکب رلقاعتس شعب هدننامز

 :ردکنوا تس
 هنویغالق رلهولج كراي هدنیو تنج
 باتفآ رپہش یدنفاط شو سواط ایتخ

 هدراقلیضاق ضعب ؛بولوا یلبلروچ یسیهنبا س
 :ردننوا تس وش .یدشش و

 مدهرکد رب رلود هليا مزوک مدنک

 مع رکد تبون هب هسک هدکلف خرچ

 ناتسکرت نالوا عبات هنتلود نیچ موبلا ۱ ا

 «بولوا رېشرب روہشمو لوب هدیقرش
 مرات «هدنسیق رش بونح هرتهولیک ۲۰۰ كدنکراپ
 ۱۳۵۷۰ و هدن رانک یرپ ( ارد نتخ / عبا هنغام ربا

 یلاعش ضرع ۰

 یسهلج نامه .ردعقاو هدیقرش یلوط ۷۷ 4۰ هلا

 قوچرب«یسیلاها ۰ ۰۰۰ «هرزوا قلوا رو سم

 13۳: ۵ راهاکتسد تایوسنم قومایو كيا
 ترثک یراوهآ كسم هدنراراوح . ردراو یتراجت
 ناکام یر ندا ی رہش نح « هلغغل وب هرزوا

 هنف رط ره كايد هدام تیق یو 3 بول وا روپشم

 ؛نوتل آ هدرلغاطنانل و هدنراوح .رونل وا لقن نداروا
 نتخ.رونل و راجحا تیثیذ ضعب هلبرلن دعمر وکو ریمد
 9 ع دال راس كنایساو هنارا ندنیچ یربش

 بیرق هکیبزو امدقم"بولوا رتا ییهبراجت تیما

 - هرمص یرلمابق نالوا عقاو تنسلاحا نیم هديا اڪ

 رب هجریآ هلبتقو ۰ ردشمافوا هلابیرخت شعب هدنس
 قلاتا هدنرلخرا ۱۲۹۰ .یدردبا لیکشت قلناخ

 «قرهلوا هدعاش را لالهرتم



 نالوا هداعا یلالقنسا ندنف رط كب بوقعب یزاغ

 اقاعتم «بونلوب هدنلخاد یتموکح قاره ناتشتنک#

 یراراوح .ردشمک هنسهرادا كنیچ هنب ربارب هلرغشاک
 افسا هل رلیاچ (شاقهرق) نالوا یعبات كنواو (ایرد نتخ)
 «جج رب «یادغب ینال ورصحم ۰ ردتنم یلیخ «قرهنلوا

 قوچ ید یرلحاغآ توط .ردنرابع ندهریاسو قوماب

 بس .راقیچ كہا سیفنو یلتیلک «بولوا
 [ هل زوب تعحارم ید هنسهدام

 « نیتوخ 7

 ندنراربش روبشم هكا كربلا ءاروام ۱ و
 ؛هدراسب لحاس كنوحس «بولوا ۱

 هلدنگتشا :هذیرانک ییا تسرب (نو را وا
 كلهرتم ۲۵۲ و هدنسقرش بونح هرتمولیک ۰

 هلا لامع ضع ۷۲
 هلروس ییا .ردعفاو هدف رش:لوط ۲
 قوچ رب «یسشراچ وب یسوبق ۸ .بولوا طاع

 ر هدنفا رطا «یسهربخ رات آ راسو دحاسم و عماوح

 ۲۹ ۰۰۰ و یرلهویم روبشم هلبراهچخاب و غاب قوچ
 رببعت كيحات یمظعا ےسق كنسبلاها .ردراو یسیلاها

 زمق رقهرقو كزوا یروصق .بولوا ندرلبناربا رونلوا

 بولوا هدنلحاس عاص كن رب ناکراپب هحاوخ .رد

 ًاربخا هلع نالوا شلاق ىلاح هلن رجهكنسبلاها رثکا
 یو لا كنعماوح . ردرلشمالثاب هکعشلرب رلسور

 ندایداو الع ریهاشم . ردیشمش عماج (هعبار ترضح)
 امدقم دنحخ . ردشلو یار طقسم كناوذ قوخ-و
 اهد قوچ تقو وا .بولوا یرکم كغلناخ رب لقئسم

 (دنقوخ ییعب) هناغ رف هدعب . یدا روم اهد و كوي

 كرلسور تیابن «قرهنلوا طبض ندنفرط یغلناخ
 راتاوراک یرب ندالیتسا و .ردش هک هلا یسالتسا

 ترجح ید یسلاها ضعب « بو الشاب هکم هه شيا

 اب ردریس مولا. ردهدفلوا لئاز یمها هکدنیک هلکعا

 دامنس .ردیررکرم كغامینس رب یحم هنتلیا نوعس ینعی
 بڪ م ندزمقرق هرق و كیزوا و كيحات كنغ

 برع وا
 .ردررح هدننروص (هدنحح) هدیرا

 «قرهلوا هدعاشرا

 . ردراو یسلاها ۱۴۰

 هد یدنجح لاک « |

 |. هلرویب تعجارم

 هدلالس (ندلا ثابغ دجم ناطلس) |
 تي هساس

 ناخاقبا نن (ناخ نوغرا)؛بولوا ی راد یجنرکس

 | یدنجخ
OE 

 لبا تلود ندهزیکنچ | ۰

ED 1 اد ح 

 ناطاس یردارب خد و .ردیلغوا ل (ناخ وکاله) نب
 هریثک لئاضفو لوبق یعالسا ند یک ناخ نازاغ دوم

 وتياج ل ا) یسیلصا مسا هل وغم .یدیشعا تاذ نیبزت هلی

 نالوا یریخا ر ار كنهروکذم تلود .رد (ناخ
 نازاغ هبلاراشم یردارب . ردیردب دیعس وا ناطلس

 هنئوروم تخت هدنخرات ۷۲۰۳ .هنب رزوا یتافو كناخ
 دهح هداعلا قوق هبهب و ییالسا ند كرهدبا سواح

 تیاعر و تمرح هلیسهدایز همالسا یاهو «تریغو
 ذاشتا تنا «بودا ان ی ربش (هیئاطلس) . ردشع |
 رویشم هلیسهدیدع تافیلأت و هل رادتقاو اع .یدشعا

 یشراق هنوالق یب . یدیا یریزو (نیدلادیشر) نالوا
 هل ربیادن كنیدلادیشر هدهسیا شتا قوسرکسع هماش

 ءردشمهعآ برح تولوا هوست اك یالتخا

 نداروا کارا ءارما ضعب نالوا شتا زواجت هناسارخ
 بصن هنکلیلاو ناسارخ یدیعسوا یلغوا «هلحارخا

 ههنس ۱۳ .یدشعا حالصاو نیکسن ی رلاروا كرهدیا

 ؛هرکص ندکدروس تموکح هلتلادع لاک تدم ببرق

 هدهیاطاس « بودا تافو هدنشاب ۳ ۰ هدنخراا ۰

 - وا نفد هنسهصوصخم یر یغیدلوا شعا راضحا

 هلیسیماسا لرمشعاننا ها یتفرطرب كنناکوکسم .ردشف

 .یدشقا نییزن
 یحغدرد كنه وفص تلود(-هاش)

 كيساصط هاش:بول وا یرادمح
 لبعاعسا هاش یردارب .ردینوروت كلبعاعسا هاشو ىلغوا

۳ 

 سولح هیهاش تخت هدنخ را ٩۸ ۵ هرکص ندا

 ریغو لیلع هدهحرد روک چ نامه یسیدنک بودیا

 روما ؟ر رادا ازریم هرج یلغوا لوي ۰ هلغلوا ردنغم

 هدنرود ثلا نا دام ناطلس یعب هدننام ز .یدردنا

 قوح و ناف وضو رکسع هناربا ندهبامع تلود فرط

 سیلشو ناورو ناورشو زیربت .بولو 3 0
 هرچ صوص ا ىلع و ؛شفلوا طبض رلفرط ناو

 راچود نوتسب یر کک قارا ا

 بودی روهظ داسفرب لوب EE تع ره

 3 ندناتسا رخ سابعا داو لغایت
 هرکص تقو زآ هجر بحاصو ؛شلوا سالحا هنارا

 .ردشعا تاق و

 ےمالا ن ربشپ ن شادخ : ردیعما



 أ و خ

 . ردیلتاق كناذکلا ةلیسم هدتیاوررب ؛بولوا ندماع ی
 | كوحب تنب هیفص هک کلا شادشن یا نب شادی بس
 | ثیداحا ضعب ندنسیدنک ابلاراشم «بولوا یع
 یا نادوخاب) همالسوا س .ردشعا تیاور هشرش

 دودعم ندهفوک لها هک :یلسلا شادخ (ةمالس
 شادخس .ردیسیواركن هشرمش ثیداحا ضعب بول وا

 رضاح هديا رد فک یسوالا یراصن الا ةداتق ۷

 .ردشلوا دیبش هدنسهعقو دحاو ,«شغلو
 هلیبسح یراععشاو ی ءاردملادخ

 .ردعما نلیریو ههفوک
 لوا ناخ دام ناطلس یزاغ)

 . رديصاح كنرلترضح
 [.هلروي تعحا م هنسهدام « دام ۱

 لا تكنسهعطقیل وطات 1. یالو

 درک «بولوا ندننایالو كوي

 هنداعسرد رک «هلیس هیعیبط تیلباق نالوا هتیرومم
 روهظ لوا لا كنهيناقع هيلع تلود كركو هلی رق

 یهداعلا قوف تیمها هلغفلو لحم ییدلبا لکشتو

 نالوا یسعچوا كنهبناشحم ماظع نیطالس .ردزناح
 هابصلحم كلوا ناخ دام ناطلس یزاغ راکدنوادخ

 رشف وا ةت
 ب كنسهربرح هبش یلوطانآ یالو راکدنوادخ

 « هل زهکد همم الاش «بولوا عقاو هدنتهج یلاعش

 هلا ( یغلفرصتم لقتسم دیمزا ینعب ) یلیا هحوق
 «هلیس هچ راپ رب تكنغاعنس یل وب حلم هنتبالو ینومطسقو
 بونج « هینوق ندنتهج قرش بونح«هرقنا ًاقرش
 یر لامش «هلیرلتبالو نیدنآ ابر و ندنتهج ییغ
 .ردطاحم و دودح هلبغلف رصتم لقتسم اغ جد ندنتهح

 هرلزاغوب بولوا بیرق ا هنسهعطق یلیامور هاهحو و

 یرلهریرح هبشاغیب هللا یا هحوق نالوا دتع ردق
 هدنزهکد رلهطآ «بولاق هدنحراخ كنتالو راکدنوادخ
 وحلشار تبالو و « هلغلوا زا ید یلحاوس نالوا

 رتکآ « هددسیا رونروک هحوتم هنیزیکد هرم
 «بونلو هدنرل هلام زیکد قآ و زیکد هرق یسضارا

 هني رلقامربا سردنمو هراقس یغوچ كنسهیحراخ هایم
 ضع 4۰۳۲۰ لا ۳۸۲۱۵" تیالو . رولیکود

 مدراهرا قرش لوط ۲۹ با ۲۳۱۸ و یلاعش
 عبر ۷6۷۹۲ یبسهیعطس هحاسم ؛بولوا دتع
 . ردهرتم وليك

 ندرلهردو ریابو هووا اعمقو قلغاط ًاعسق یسضارا

 ۱ :واک رب هایش

 ۱ راکدب وادخ

۳۰۲ E. 
 كنیرلغاط .ردندنرلرب لزوک ا كنایند«بولوا بکرم
 هدنتسوا یربش هسورب نالوا تبالو رک یسکو ا

 «بولوا یغاط (سوبیلوا هلبع دق مانو) شنشک نانلو

  .رو)و(یرطاق)نانلو بیرق هنلحاس یرفروک كيلک

 لبح .ردهدنیکح یر هبعش كنو ید یرلغاط (نیح

 یرغوط هیونح قرش هسیا یلوق ویب لا كروک ذم
 (یخا) نالوا طوبم اکو هلیغاط (جنامود) نالوا دتع |

 یسهورز تكنغاط شبشک .ردیغاط (وهآ )دوخاب
 یگاد نامه بول وا عف رم هرتم ۲۰۰۰ ندرح یاذح

 ایا كنلابح تیالو .ردروئسم هلراق هدروص
 برغ ؛بولوا یغاط (دارم) نانلو هدنغاعتس هیهانوک
 ءردط ورم اکو ید یغاط (هناخاش) عقاو هدننهح
 هدندودح الو هیلوق هدننهح قرش بونج كتيالو
 تهح ؛یک یفیدنلو یرلغاط (ناطاس) و (ربما)
 ( زاق) ید هدندودح یرلقاعس ربمزاو اغس هدنس كس ی

 مق كنغاتس هسورب «روینل ون یرلغاط سا ردامو
 ید هدننهج لونج قرش كنغاجنس یسهرق هلیسبب مع
 (ادیا)یرغوط هلاعشو رالوق قاطرب طوبرم هنغاط دارم
 .روینازوا یعاط

 یرلکوب كا .بولوا قوچ ید یرابنا كتبالو
 ه راقس .ردنرلذام را جلاخحمو سردنم لوس ۵ راقس

 كچوک هلبا (قصروب) نیا ندنرلکتا یغاط دارم یرهن |
 «هلناپ رج یرغوط هفرش :لکسشتااب ندنرلیاچ هبراقس
 ذخا ید یترلوص كنارواو ندکدریک هنتسالو هرقنآ

 راکدنوادخ هنب كره ود یرعوط هرع هرکص ندک دنیا

 هسورب« هلایرح یرعوط هییرع لاعشو ؛رریک هنتیالو

 - هحوق «قرهلآ ید یباچ (وص لوک ) نیا ندنراوح
 سردنم لوس .رولوا بصنم هزیکد هرقو لخاد هنلیا

 هللاعس ندنرلکنا یونح كنغاط دارم هنب یعامربا

 بحاص راصحهرقو«نایرج یرعوط 4یبرغ بونج
 نیدیآ ءهلا ذخا ید یرلرپن ضعب نیا ندنغاعس

 ج . رولبکود هزیکد قآ  بولوا لخاد هنتالو

 ا لوک ندفامرنا کیآ نانلوا رک ذ یغامربا
 «بولوا هدتالو نورد یصنم هل رکو یعبانم رک

 ۳ ۰ شا تارا و . ولیکود هتزيکد هرعرح
 (رفولی) یسیجنرب كياچ تردو .ردیا بکرت ندیاچ
 .ردیا قش یتسهووا هسورپ «بولک ندقرش هک «ردب بن
 ندنرلغاط جنامود کیت سونا رطا یسعکیا

 ینلوک دنویل ولآ یرهقآ یرعوط هبیبرغ لاعث هلناعب



 ۱ د €

 یس وا .رولیکود هجا هرکص ندکدنیا لیکشت
 هک. ردي رېن (قاریغیص وص )هل رکید مانو(واعم) یویب او
 كرهدبا قد ییغاصعتس یسەرق«هلحو رخ ندنلوک وامس

 وص هرق رک ذلا یت آو هلسوهرطا هدنسهبصق جا

 هن هلاعس ندنغاط ساردام یسحندرد .ریشارب هلا

 ندیا لیکشت ینلوک ساینام و قش ینغاعنس یسهرق

 هلا لیکشت هلام رب یریآ یرب ره .ردبرہن (وصهرق)
 ندقام ری الوس جواروک ذم نالوا بصنم هزیکدرب هقشب
 دا ر كچ وک چاق رب لقتسم هدنلخاد تبالو « هقشپ

 ریه زا هلناعبن هدنغاعتس یسهرق یسیجنرب كرلن و« ردراو

 «(زو دک )نلیکود هنیزیکد رلهطآ بول وا لخاد هنغاتس
 هبدرعرم هدنبررق كوزا هلناع ندنغاط زاق کا ا
 تسوا كيحاص راصح هرقید یسیعتجوا ؛ناوکنایکود

 (ربا) كرهدبا نابرج هیبونج قرش هلناعب ندنفرط
 هنوکر بش قآ ءدنلخاد الو هینوق لا کک
 لوک جاقرب هدنلخاد تیالو .رد رلیاچ (راقآ) نلیکود

 یبحاوس هر یرلکوی كا ران و بونلو ید
 . ردب رلل وک ساینام و جا .دنویلوآ .قیزا یاکهدنرق

 دنا هیهاتوک هل( رزابوک )و ( کا ]
 كچوک جاقرب یک (ربا) کهدنغاجنس راصح هرقو/ واع)
 .ردراو ید لوک

 «بولوا درم )شوش لا تن
 كنو هل رفروک دیمردا یلحاس یهدنزیکد راهطآ
 روک ذم .ردنرابع ندنراوح قلاوآ عقاو هدنب وح

 یاچقآ نالوا یسهلکسا هلدىم ردا یر هلکسا یهدزیکد

 هادم .كيلک ید هدد حج رد هلکسا قلاوآ هلا

 نالیاص و .هدهسیا راو یرهلکسا كدراو همردناب

 هرم .ردزستیماو كچوک خد یسیتلآ كراهلکسا
 رنو .بونلو هطآ چاق رب قع هتیالو هدنزیکد

 .ردبرلهورح یلع ریماو ایف آ «ینایل اشاب هم یخد

 كسم) هدنسلش را او قلاونآ ید هدنزهکد را هطآ

 .روینلو هطآ كچوک چاق رب هلیمان (یرلهطآ

 هژرانام روا یرثک ا لرلغاط نانلوا رکذ هدیراقو

 فاتح راراب هروکو نودواو هتسارک .بولوا روتسم
 هدنلح کلا یسهتسارک «هدهسرونلوا عطق راجشا

 قوچ یند ینداعم .زاغلوا جارخا .بونلوا لامعتسا
 «ندنغیدغلوا ارحا همزال تاب رز ونه قحن [بولوا

 - ران دعم هربع زو مورق جاقرب یرانانلوا جارخا مویلا

 | د @ ۳۰۳۵

 زکد هدنرلتهج یرسکیلابو ریشکی . ردنرابع ندن
 -وا قوچ جد یسهبئدعم هایم .راقبج یندعم یکو وک

 یلوص ندعم یلتیچو یرلهجاباق كنهسورب «بول

 «بولوا لزوک هلتاغو قوچ كب یرلاعم .ردروبشم

 یلیخ هليا مذغا زوامت* ینویلم قم ییا هدتیالو نورد
 جلاضم ۰ رددوحوم هیلها تاناوبح راس و ریغیص
 كب یغارپوط .ردرویشم یرلهدنامو ریغیص كاننهح
 کسا زونه تعارز قجنآ بولوا رادلوصحم و تبنم

 هدن كن قغ وج كنسیلاحاو :ندتخیدنلوا ارحا .هنلاوصا
 دادعتسا یسهیضرا تالوصحم «ندنرلفدلوا ناقشدناچ

 -ایتحا ابرثکا یریاخذ تح .ردلکد هدنشسن یسعیبط

 راسو ندنتیالو هینوق ؛بویمهدبا لباقت 4 هیلحم تاج
 هرکص ندهعونتم تابوبح .رونلوا لاخدا ند رللح

 .ردقوچ كب یرلغاب «بولوا موزوا یلوصح هحاشاب
 -رللحنالوا بی رق هنمدرف روکدیم رداو هنلحاوس هرمرم

 یرلجاغآ توط . رولوا لصاح ید نونیز یلتیلک هد
 یلتیاکه دن رلتهج كج هلو هسورب «بولوا قوچ كب ید
 هجاشاب كتبالو ید شاضثحو نویفآ .راقیچ كیا
 راصحهرقو یسهرق صوصخ | ىلع «بولوا ندننالوصح
 هنیععت كءرز قوماپ .رولوا لصاح هل رثکهدن راقاصنس

 تالوصح هلیقال زونه .هددسیا ششلوا تمه یلبخ

 . لصاح یراالعا كيو یعاونا رلءویم . ردشمامهنلآ

 هلیس هناتسک كنراراوح هسورب صوصخ ای «بولوا
 یهونس تادراو كتالو . ردروپفم یسلاتفش

 هدتبالو نورد . ردهدنرهدار ارل ۰ ۰

 ۱۹۸ ۰۰۰ «یسهرات تابوبح مود ۰ ٩

NEهچغاب مود ۷۳6 ۵ » E Ves 

 یلاخو نامروا عود ۲۵۳ ۷۰۰۰۰۰ و یعرم عنود
 هرونلو یضارا

 «بولوا مالغاصو لدتعم هرزوا تیموع یساوه
 بیرق هنلحاوس هممو هدنسهووا هسورب قجنآ

 هبهجرد رب یدوجو كرلقلقاطب و رللوک شعب هد رللحم
 راصح هرقو هبهاوک . ردلخ یلاوه تدایح ردق

 یینارا كنسبونج مسق كتيالو عب كنيرلقاجنس
 هجرس یرلشبق كنبرلاروا « هل فلوا عفنرم یلبخ
 .ردلزوک كب یرلاوه نزا .هدهسیا

 كنبلاحا .هدهسیا هرزوا هعدق لوصا زونه عیانص

 یرب ندیکساو یرلیعیبط دادعتسا هراتعنص ضعب

 .اثع كلام هحبانص یالو راکدنوادخ هیچا یراتفلا



 ۱ د ح

 .ریلیهنلوا دع ندنریللحم نانلو یرلیا لا كنهب
 كييا ددعتم هد رال ضعب واتس كح هل و هدهسورپ

 فاشراچ و راثاق سبقن ندکیبا «قرهنلوب یراهیراف
 یرلغاطماج هل رایلواخ كنهسورب .رونلوا لاعا هرباسو

 رب دوحوم یرب ندیکسا هدهیهانوک .ردروبشم ید

 نوکزود هجقدلوا موبلا هک «ردراو یسدقبرباف ینیچ
 كنغاعس هیهانوک .ردبا لاعا هراسو ناعف «قابط

 «قرهنلوا لاعاو جس رابلاخ سفنا هدنساضق قاشع
 قلحارس ها عیانص راس .رونلوا جارخا هلیش رط ربم زا

 .رلتعنص كفت قفوادماع ه هبلح تاجایتحایکقیلیح رقاب و

 لوس ر چ هد رګ لحاس كتالو . رد رابع ند

 مظننم ردق هب هعلکهراهنس لوص و «بوباوا یسەلکسا

 هسورب هلیتقو .ردب رک راجت «ندنغیدملوا ید یرللو

 - رلفرط جا كابل وطان آ یرا ریش یرکیلابو هیهانوک و
 تیما باغ یمهم فقوم ررب كراناو راک نلک ندب

 ا رص كل هر اجت تایلقن هد رام ز هدهسیدنا راح یی راجت
 «بودیاتیها بسکر ل هلکسا « هلغل وا یالوق اهدیمارحا

 كنتالو راکدنوادخ «ندنغیدلوا .رطشیا كب رلناوراک

 تسدرد یا .ردشعا یلدن یلیخ ی رومعو تراعت

 چا كني وطا [ یرلطخ لو ریهد نالوا روصتو اشنا

 ات تیمها كتبالو وب «هجک دلی رايا یرغوط هنیرافرط
 قرت هدنبسن وا یخد عیانصو تعارز قره رآ یسه

 دید ههرقنا نداشاپ ردبح .ردقو هبش هنکح هدیا
 كتالو راکدنوادخ یلو ریمد یلوطا نالوا هدغفلوا

 ههینوق ندهینادم یک ییدک ندنچا یسیقرش مسق
 هنایرب ندنایرب یالو ید طخ نالوا روصتم یدیدمت
 قحهلوا یبتنم ههینادم ندبسکیلابو «كحەديا قش

 - هديا قاصتلا هلیطوطخ یعالو نیدیآ ید طخرب رکید

 هیهاتوکو ههسورب ندهینادم هدلاح ییدعش .ردکح

 رکیدویو هلارآ رب ردق ۵هینوق هلیقرط راصح هرقو
 .رددوحوم رادسوش شعب

 .هنلواسرتسد هحخ دیق رب هدنقح تیالو “لاها
 روسک ۸۰۰۰۰۰ هدنسهمانلاس ۱۳۰۲ بوم

 قص رب هدنسهمانلاس ۱۳۰۷ «هدلاح ییدلرتسوک
 هنتعسو كتیالو. روینلوا نایب یفیدلوا هدیرلهدار نویلم

 اهد هتقیقح كني یصکیا ارظن هنسهیموجع لاوحاو
 ندروکحذم رادقم . ردنونظم یسلوا بيرق

Aمور  ENES Tgهتل فرا  

 هدرلهنس كوص وب . ردکرت و سم الما یروصق

 اد 2 ۳۰۳۹

 ناکسا ید یرحاه« یلیامور زواصه* ی ۰ ۰
 هقشب ندرلهور رادقم یئرح یهدلحاوس .ردشكوا

 نورد . راردمکنم هل اسل هج رتیندیسیلاها نایتسرخ
 ۸۷ هشرش عماوح ۲۷۲۹ ۵ رق ۲۰۵۹ هدتیالو

 ۱ «هب رکسع هی دادعا ۱ «هیکلم هر دادعا ۳ هاسالک

 «هیکلم هبدشر ثاناو روکذ NE هب رکسع هیدشر

 لاها و یاکم ناص ثاا ۳۹ و روکذ ۲

 روکذ ۱۵ هللا هدشر ۸ صوصخم ههم ريغ

 رب هدنبالو زكرم .ردراو ېتکم نایبص ثانا ۲۰ و
 رب «یهلعتلارادرپرح رب «یتکم عیانص ینعی هناشحالسا
 .ددوحوم ناببص نیلعما راد هدربو ینکم تعارز

 زرفم هلا هیعیبط دودح هنوکرب یالو راکدنوادخ
 -وا هدنلاح هطخ رب یعوج هدءدق نامز «ندنغیدل وا

 لرغطراو هعورب ینعب یمسف یلاعث قرش بوبل

 هل راما (ابسیم) یعسق یلامش برغو (اینتی) یراذامتس
 یی یسونح مسق و «رونلوا دع هطخ ررپ هر ریآ
 ردق هنرلف رط هرقنآ یرافاعس راصحهرقو هبهانوک

 .یدرونلو هدنلخاد یسهطخ ( ایج رف ) نالوا دنم

 هلرلهطخ و هدهعدق هنمزا [ .تعحا یمهرلسا و |
 «ندکدروس مکح هریغص تام وکح مخاط ۳ هدر ره

 «هرکص ندکدک هنسالیتسا تح كناربا قاهرآ رب و

 هدنماسقنا كنتلود امور .یدرلشش وا قالا هنشلود امور

 هدعب بوشود هنسهصح كنغر وطار با قرش عبطلاب

 وا «هلیسلوا فعض راجود كنسهرص ابق هبنطنطسف

 .یدشا رو زظ رلکی مخاط رب لقتسم ےن یخد ہدتھج

 یونج قرش نکلاب كنتبالو راکدنوادخ رلیقوچس
 كنهیق وچلس تلود ؛هدلاح یرلکدلی هديا طبض ینتهح
 هدننهح دوکس یرلترضح یزاغ لرغطرا هدنرخاوا

 ناق* تلود سسّوم یدنچرا دنز رف هدعب «بوشلرب
 هدننامز یزاغ ناخروا ناطلس هلرلترضح یزاغ ناخ

 قرتل وا حق یراف رط شکا كنتالو راکدنوادخ

 هغلوا زادنا هزرل هفارطا نداروا هبامم توطس

 هیهانوک ینعی یسهیونج تهح نکلابو ؟؛شمالشاب
 نایمرک ندنساما هیقوچلس تلود یهح راصحهرقو
 ام ٩ ا وا هلتتسانم و و سلاف هدنلا كولي
 زناس یرلاغوا نایمرک .یدا شلوا یراعتم هلیسا
 ماظع نیطالس « بویمروط یشراق یک اما شعب

 شات ناخدارم ناطلس :«ندن رلکدنک شوخ ها هیناغک



 تافو دلوالب هدنخرا ۸۳۱ بولوا قاب ردق هننامز
 همانتبصواب جد یهحوا كب بوقعب یلغوا نایمرک ندیا
 یسهرق و هبهانوک امدقم .ردشغا كرت هبهینامع تلود
 اریخا ؛بوئلوا هرادا هدننروص تلاا ررب هحعرآ

 رب هج ربا كره ریدشلرب هلا اغيب یهح یسهرق ید
 قیرفتلاب نداغیب هن هدعب هدهسیا شغوا ذاختا تیالو

 .ردشغوا قاا هنتالو راکدنوادخ

 بک ندقاعس ه ریزهحورب یالو راکدنوادخ
 : ردعماج یی هیحات ۳ هو اضق ۲ «بولوا

 وک را زاب ِ س وا زاب 9

 هیحان دیدج ا
 هیلرت 1

 لیعریما هي دم هسور

 ایم
 ناجنس سام رک

 قجنامرخ سوارطا غاط هجکوک

 وک
 قحرازاب

 راصح رای تكح لس

 هکفل 1

 یرا زاب لوک

 ۱ تا ۰
 فا ۱ لرفط را

 یزاغ لاحم

 هچیکی ۱

 قی زا هرکی

 رپ فا رطا

 شاط نوتلآ

 ا ا
 ا هبها وک

 ات
 زاش واط و

 ا هیهانوت
 ربشنکسا

 زانب ور

 سودک
 یدرآ غاط واس

 رامحهرف

 واقاعما نیداویلو

 وايش تنحایص راک هر
 . ول 3

 یزاقزاط | ىق

 نیچ راب ناخ هب زب نع

(eT ید حج 

 هیلاب

 نو یرسکیلاب

 طرف
 طالب

 قلاوآ
 دیم ردا 9

 هيترا اب دورما ۱ دىم ردا
 ۳ یمهرف

 یغاط ویق
 ینایا اشاپ درا

 ۵ سه ر

 كوغديا 1
 سايلام | همردا

 نانوک
 جداعب

 یغعردنص

Eارعش یلناثع یرج نرف یعوا ۱ - 
 اب . ردیللوبناتسا « بولوا ندنس ) ۰

 یناک یرچکب هدنید وب تدم رب هدعب «بولوا یشاب
 :ردکنوا تب وش .یدیشلوا

 هغ عقد بوناص هراچ یدیا مدچبا ملت یی

 هیپت یدقیچ یسیجآ هلفلوا زسرای
 یحاص « دبحوت شلک» و « یدهاش هغ » بس

 ینیدلوا (ینادخ) یخد یصلخم كنبردپ كنیدهاش یل لغم
 .ردروک دم هدنسهحاسد كنيدهاش هفحن

 (سوا نب همالس نر س دیشر وا) ۱ ا
 - هعقاو هینا هبقع «بولوا ندهباعع 3

 .ردشفلو رضاح هدناوزع شعب راسو هدنس

 شق یرعلادبع نب دسا نی دلیوخ تن) ۱ ی
 ةصدخ) «بولوا یسهحوز كليا هززمدنفا(ریلص)تانناک
 ندشیرق فارشا یردب .ردهفراعتم هلکغد (یربکلا
 تن همطاف) ندندالوا یول نی ماع یسهدلاو «بولوا
 تقو وا نمدنفا ناشیذ ی ترضح .رد (مصالا ةاز

 4۰ هسیا هجدخ ترضح «بولوا هدنرلشاب ٩
 (مساق )مالسالالبق ندناتناکرخف ترضح .یدیاهدنراشا
 (مساقلاوا) هزمدنفا هانپتلاسر «بولوا یلغوا رب هلبعسا
 هرکص ندقدالشاب هکیرو و ؟شمردنارق یتسهبنک
 هبقرو همطاف موثلک ما بنی ز هدعب .ردشعا لاحترا

 رهاط .بیط مالسالادعب ؛بولوا یسهب رکترد هلیرلعاا
 هسیا یورح ینیدنوا خد یلغوا جوا هلی راسا هللادبعو

* 



 ید حج

 «هرزوا قلوایمسا هللادبعو یراصلخ بیط ورهاط «هد

 تیاور نالوا راد هنفیدلوا دحاو صخش رب كنچوا

 لاعترا هدنشاب كچ وک ید تاذ و.ردس رق اهد هلاقحا

 هک روک نیما لیربح هنمدنفا نیلسرلادیس .ردشعا

 یهصدخ ترضح لوا لا ندشیا و «هدنغیدالشاب

 هیاکح ههقرو یع یند ابلاراشم «قرهروی رادربخ

 - روب مایق هئوعد .بولوا فقاو هتقیقح «هلکغا لاح
 رافک .رداہلاراشم ترضح نلک هناعا لوا لا «هدقدل

 بیقعتو دیدبن هلبا بیذکت یلاشیذ یا ترضح شیرق
 كرهربوتربغ و ست اماد هج دخ ترضح «هدن ر لکدتبا

 ترضح .ردشا ادف هدروغا و ید ینکلمام نوتب

 هدکلر هلمدنفا نیلسرلادیس هنس ۲ ؛ (ابضر)هصدخ

 كيلاطواو لوا هنس جوا ندنرجم «هرکص ندقداشاب

 یرلقدلوا هدنشاب ۰۵ «هرکص نوک چوا ندننافو

 ربغپ ترضح .ردشعا لاحترا هدهمرکم ۀکم «هدلاح

 هلیس هقشب هدننایح كنهصدخ ترضح نمدنفا ( ملص)

 نده رهطم جاوزا یدهدعب و؛شمامروی تبغر هحوزت

 قح.ردشماع وق هنب رب كناہلاراشم ترمضح یر 3

 نهدنفا هانیتلاسر هک «ردیورم ند(ابضر) هشیاع ترضح

 هدنساننو حدم كن (ابضر) هجدخ ترضح تقو ره

 ندنوا هزس قح بانج» نوک رب «ندنرافدنلو
 یتسبیا ندنوا « رخ » « هدمکیدید «یدریو یتسیی
 رب یرلکدتیا بیذکت یب قلخ نوتب اریز .یدمریو
 اذا کب قلخ نوتبو .یدتبا قیدصت ی وا «هدنامز
 -رلشمروب « یدلوا راب اکب وا؛هدهرص یرلکدتیا افحو

 یسهبرک ینچوا هللا یربکلا ةدخ ترضح . رد

 هلصح فیرش ثیدح (امضر) اره زلاةمطاف تربضح

 نالوا قدص« یرلناحجرو لضف هنسهلج كنيلاع ءاسن

 ترضح یسکیا رکید «بولوا دودعم ندنواخ ترد

 تنب هیسا یسهحوز كنوعرف هلا نارع تنی میرم
 .ردچام

 هدش دح ع( هس ما)

 اص شعءاررق تربش

 .ردندنخ ايشا كنيطویس ماما «بولوا ندنا

 نا رد تل 42 دخت

 ید خ ۳۰۳۸

E o e aE 
 رک «بولوا ندنرا OL ؟۵

 ا کءدیقیسوم نفو ینالا نسح ك رکو هل راعشا
 ۱ .یدیا شعاررق ترهش نا لوس هدننامز

 8 ها “راد هګ دژ
eهقف بول وا نوناخ ور  

 رب نداطح ریهاشمو ؛یدیا راو یسالوط دب هدشیدحو

 ٩۶۱ . ردرلشعتا هدافتسا ندنسیدنک تاوذ قوج

 هردشعا تافو هد

 دعم یدلانز ۰ | 2® ی ۰
 یزبق كنب ن دل )ار تس هجح e هراب هال

 -رش سدق ؛هلغل وا یسالوط دب هدم ولع زنا هد دح

 -را ۷۰۲و ؛ شعلو لوغشم هلسیردنو هدافا هدش |

 .ردشعا تاقفو هدنخگ

 ا | ۰
 ۳ ا تل هک دخ

TAS؛بولوا نواخ رب یری  
 لوغشم هلبسیردن ثیدحو هقف ردق هنشاب ناسفط

 .ردشعا تافو هد ۷۰٩و شفلو

 .ادغبلا زبرعلا ةما » | ۱ میفلا تذب هجندخ
 تعحایم هنسهدام «هبد

 [ هیرویب
 KERE ا ۰ 2

 a EE ۱ نوالا تش هج دخ
Osرعش«بولوا یزہق  

 "هلج تس ییا رب وش .ردشلو تربش هاتحاصف و

 : ردد راعشا
 اشرلا اذ نل لاول وق هاب
 اشلا ميضهلا فدرلا لفثلا
 اعص اماذا ناکام فرظا
 یشتنا اماذا سانلا علماو

E 2% ۰۰ أ رعد  

 در ی | نما تن هګ دخ
 فو رعمهلک دنفللا دن

 «بولوا یزمق كنیدلارون جش یدبفح یراصن الا ىلع

 ماما هردنواخ رب یسهبحاص یلوط دب هدشیدحو هقف
 یجنزوقط .ردروک ذم هدننابم ینابشا كنيطويس

 ۳۱ ۰م را مر
Eا یر واتا  

 -رکم کم هدنخ را ۷ «بولوا نوناخ رب هلدح و

 .ردشعا تافو هد ۸۷۰ و «ش#غوط هدهم



 E ۱ كلا دم لر

 مصعتسم نالوا یربخا

 كنیردو ندنسهعقو وکاله بولوا یزبق كهللاب

 هدننافو و ؛شماشاب او هه NS هرکص ندننداپش

 هدنصخثكن و قلخ نوتب قرهنلوا نفد هلبال آرب ويب
 .یدرلشمالغآ هنب وحم كن هیسامع تلود

 ی ر | هقوجلسلا ةد وین - ° وا بیپ ۰
 ندهبقوجس كولمنر ] ۰

 ن دواد و یسهداز ردارب كکب لرغط هلودلا نکر

 ههللاماب مق ندهیسابع ءافلخ «بولوا یزبق كلئاكيم

 ه ردهفو رعمیخد هلکغد (نوناخ نالسرآ).یدیشمراو

 ك «بونلوا ارحا هدنروص نطنطم ك ینوکود

 .یدیشلریو زاهج رادنیق

 رب هلام و هلا | نا یهاا
 بولوا نوا ) - ۰ 5

 وعع نا .ردشلو تربش هلا ظعو یارحا هداددغب

 ۰ ردشعا ذخا زا

 ب ر
 1 / 3 «بولوا هبصق ر هدرپلا ءاروام ۰
 طقسم كناوذ ضعب ندالع ربهاشم یی 3

 .رویدبا نایب یوج توقاي یتغیدلوا شملوب یسأر
 نب ماد دوو دوخ۷ همیار )۱ ۵۵ ر ماذخ هعندووا دوخاب هعیدو ن) ۰

 ندەنا_ ) یسوالا یراصنالا دلاخ ۱ 3

 هروکهتیاور رب .رد رد كناسنخ ندنایاح بول وا

 هنسهاخ كناذو (هضر) نافع ترضح هدنرجه یانئا

 .یدشل وا لزا

 هنسهدام « زارخ دیعس وا 1 2

 [.هبرویپ تعحارم ۰

 یمهطخرب او تنیطسو یایسآ ۱ ناسا #۷
 ندناریا یرب ندیکسا «بولوا

 یسیرض مسق دکل هدلاح ییدعش,نکیآ شفلوبدودعم
 یخ یسیلاعش مسقو هناتسناففا یسقرش مسق هناریا

 نوبفارغح یدودح كنهطخ و . ردعبات ههیسور

 یرلضعب «بونلوا نایب هدروص فلتخ هدنران آ برع

 .اتسناغفاو یربلاءاروام « هللا عیس و هدایز یدودح و

 دع ندناسارخ د یناتسحولب هلیمظعا مسق كن
 ندهپسایس دودح كفالتخاو یوج توقاي .ردرلشعا

 6و ج ۲۰۹

 بوبوس هروک هنامز و تقو كنتبالو ناسارخ و

 راودا .رویلیوس یتغیدلوا شاک یرلیا ندنسلجوک
 نالوا عبات هناریام وبلایسهطخ ناسارخلصا هدهیمالسا

 بو تاره نالوا مبات هناتسناغفا هلیثلایا ناسارخ

 عماج ینتهج ( ورم ) نالوا عبات هبهیسورو یرافلناخ
 هل رم نوهح ندنتهح قرش لاعش هلهحو و .یدیا

 ناتسربطاب رغ هلیسهطخ مزراوخ ندنتهح یی رغلاعش

 «هلناتسصسو ناتسهقو نامرک ًابونح« هلا یمجع قارعو

 هطخ و .یدبا دودحتو طاح هللاشخدبو ناتسلباک ًافرش

 «رواسن یرلرکم بولوا مسقنم هدرد ایرثک | هعساو
 .دادشبب ینعب یلود ناریا کسا .یدیا ومو خب «تاره

 - راراوح هلا ناسارخ ناربا لصا هدننامز ناینایکو ناب

 ؛یدیا تکلع رب هجری سراف ؛بولوا ترابع ندن

 رایناساس هدعب .یدبا خا كننلود ناریا یریش خیو

 ؛قرهنلوا ذاا تختی رخطصا یهدسراف هدننامز

 وکلا دعا و ؟ ساق مدت لاا ر نا
 هکنوچ ؟؛ردشفلوا عضو هدرلتقو وا یعسا (ناشارخ)

 هغ (روخ) ردنا هدافا یتسانعم « شنوک » سا و

 .ردمید قرش یعب « قکلم شنوک» ؛بولوا بکر
 -وا شمال و مولعم لوا ندرلیاساس كنعسا ناسارخ

 . رویلیشالک آ یخد ندننافب رعت كن ویفارغجنان وب یغیدل
 دنیا عالطا بسک هرلاروا هدنناحوتف ردنکما رلن و

 بویغا داب هلتسا رب یهعساو هطخ و «هدلاح یرلک

 «(هنایرتفاب) یر لنهج ومو خب ینعی ییعسف قرش لاعش

 ینعی ینسیقرش مسق ؛(ایرآ ) ینتهج تاره یتعی یطسو
 یخد ینتهج روباشبن نالوا عبات هنتلود ناریا مویلا
 .ردرلشعا هبعسن (هناینراب)

 نالوا نیعمو دودحم هلدودح نانلوا ناب هدیراقو

 ندقم لا كضرا رک یرب ندیکسا یسهطخ ناسارخ

 «بولوا ندرارپ ییدتیا ناکسا لوا نا رشب عونو
 رشتنم هایوروآ نوتب هللا نارا و ناتسدنه مویلا

 ما هک رد راشقیچ ندهروک ذم ٌهطخ هیناپرآ ما نالوا

 لا لرمغب عون هجندیو اپس و اضعا بسانت هروک ذم

 رع ترضح هرکص ندمالسا روهظ .ردیفرع لزوک



 ۱ ر 4

 یسهطخ ناسارخ هدنرلتفالخ نامز كن(امض ر )ناف و
 هنسهراد هیمالسا كلام «قردنلوا ف الصو ا

 ید هدمالسا رود یسلاها ناسارخ هل وا لاخدا

 ل رک ندنرلجا بورتسوک یر هیعیبط تیلباقو تیارد
 رارشا بسک هدفراعمو مولع رکو هدهیساپس روما
 - ونف صوص | ىلع .ردشمشنپ لاجر قوچ كب شا

 ندناداسو افرشوندنیعبات و ها هدننامز هیمالسا تاح

 كرهدبا ذاا نطو یلاسارخ یخد بعیامجت قوچرب
 اما هداروا هدایز ندنفرط ره كنهپمالسا كلام

 كدهنحورخ دزیکنچ و ؛شا روهظ العو نیطالسو
 هعشعش هدایز لا كن هیمالسا تسدم یسهطخ ناسارخ

 هدننامز روع دافحا هدعب .ردشفلو لحم یتیدلوا شاپ

 رب ندیکی هدناسا رخ هلغلوا تنطلس رک تاره یخد
 نارع بابسا .هدهسیا شعا روهظ هیهالسا تسدم

 رب وا ځد یر ندنقووا « بویمهدیا لصع هلیماع

 كنماوقا رابا و كر «قرهلاق هدنلاح لصمو كورتم

 هدنوک کنوک وب :هلغلوا نادیم هنناعزانم مطقنال

 ؛ردشماناق را ندنیدم و یراعم و مولع یکسا وا
 .ردازرس هسلنید

 هدنلاح یریغن كلود دودح هلا _هیسایس تالدس

 هے و یعج بهزاد رب كن سهطخ ناسارخ هدیرلیا

 هدلاح ییدعش .هددسیا نکع یسکانرق ییسهعدق دودح

 عبا هننلود نارپا كنهطخ و :رکلاب یعسا ناسارخ

 هنس رغ ےق نالوا لماش ید یتهعش ناتسېقو

 افتکا هلردق و هدنفح ناسارخ موع ندنکیدلریو

 نا و رد هده | هدام یتلاا ناسارخ «بودیا

 هنن رلهدام وم و خب و تاره ید یتسهرباس ماسقاو

 .زردیا قیلعتو فطع
 ندننلایا كويب كا كنتلود ا ناسا

 قره كنابلاراشم تلود«بولاوا
 هور الاش «ناتسناغفا افرع ردن رابع ندی یل اش
 اوت « مجک قاع و دانآرتسا ابرغ < هلدودح

 هلناتسیس خد ندنتهح یبونح قرش «هلبراتلابا نام رک
 لیطتسم رب مظتنم ريغ دنع هونج ندلاعش .رددودح

 بونح و ( ناکرت ) ندنتهح لاعش « بولوا هدنلکش
 ۳۸۳ هلا ۳۱ .ردطاحم هل رللوج(طول )ید ندنتهح
 هدنراهرا قرمش لوط ۵٩ هلا ٥٤ و لام ضم

 ۷۰۰ ًایرقت یو نالوا هونح ندلاعش «بولوا دتم

Nee 3 ّخ 

 هرد هرتموایک ۰ ید یک ا نالوا هب رغ ندقمهو

 ۔دملوا بوسح یهح لوچ عقاو هدنعسق یبرغ بونح
 عبر NM Ss یسهیعطس هحایسسم هدلاح یی

 یسیلاها ربارب هلیتعسو ردقو جن آ «بولوا هرتم ولیک
 قرش لاعش یرکم .ردلکد زواعم یسوفن نویلم رب

 ۱ . رد ربش (دبشم) عقاو هدنبمق
 هوکودنه بولوا قلغاط یسیلاعش مسق كناسارخ

 ندندودح ناتسناغفا رلغاط هرصرب ط وم هنس هلسلس

 برغ ندییونح قرش كدهنبرق یلحاوس رزرخ رح

 عبا ههیسور كرلغاطو . رویازوا یرغوط هیلاعش

 ؛تپوک « ناروک یرانالوا دتع هو یلوچ ناکرت
 هرص رب هلیرلسا دجسم رازه و غاط هرق ؛ناتسلک
 ۳ ۲۰۰ با ۲ ۰۰ یرلعافنرا .راردبا لیکشت

 هرص رب رکید هدنبونح كنهرص و .ردهدنراهرآ هرتم

 -روخو غاطالا ناهجهاش ؛دولانیب بولوا دنم رلغاط
 «بولوا كسکو اهد هرص و .ردفو رعم هل رلتسا هوک

 .رد هدنرادرآ هرتم ۳ ٩۰۰ هللا ۳ ۲۰۰ یراعاغرا

 رب نانلوا داب هلیعسا ( هوکهاش ) هدندودح ناردنزام

 هرص کیا و ۰ رد هدنعاشرا هرنم ۳ ٩۵۰ یسهوزد

 یداو رب هدنعاغترا هرتم ۱ ۳۲۵۰ هدنسهرا كرلغاط

 قلوا بصام هرزرخ رح «هدنسیرغ مسق.بولوا عقاو
 هدنساقرش ےسقو «رافآ یرلربن ناجرحو كرتا هرزوا

 كنلایا .ردیا نایرح (دور فشک ) عبات ه(دور یره)
 هدننهح بونح كغاط هرص ییا وب هدنسیفرش ےسق

 وا سرا هرم ۲۰۰۰ ملا ۱۰۰۰ ید
 مس كتابا .ردیا بقاعت رلغاط مناط رب هدرلعافترا
 «بونلو یرلغاط ناتسهق ید هدنراطسو یسونح

 دیدع رالوقو رلکتا ضعب كدهنونح یاهننم كتابا

 مسق كنتلایا یمجم قارع هسیا یسیرع میسق «رلردبا

 رب عساو روئلوا ریبعت (رببک تشد) ربارب هلیسبقرش
 ندیقرمش لاعش لوچ و .روینل و هدنلخاد كلوچ یلزوط
 (طول)هلرل هپ هرصرب نانازوا یرعوط هبیبرغ بونح
 .ارخ ید لوچ یصنلبا و .بولوا شاریآ ندنلوچ
 و .ردشا طبع یف ررب تكنبراتلایا نامرک هلا ناس
 «بولوایلاخو لوچ ینصن نامهكنتلایا ناسارخ هلهحو

 نوا رکذ هدیرقوب ردنارع لباقو قلغاط ینصنرکید
 ندیا قبرفت ینسهیقرش دودح امف هلیاناجرحو كرتا

 فشک نج ندنچا كدہشم بولوا عبات کوو دوریره |
 انا «بویلوا یرابنا ناباش هرکذ هفشب نددور



 ار

 كتابا ؛یک یغیدلوا وح هدنلوچ موق هرق دوربره

 قاط رب نیا ندراغاظ دن د ر و 8
 یلزوط قاط رب هدنایرح یاننا یخد رلیاچ كچوک

 روک ذم نکلای « هلغموروق كرهدبا لیکشت رلقلقاطب

 هدنرلعسوم یترثک دراروغاب یراربن ناجرحو كرا
 ناسارخ هیلع ءانب ۰ رویلیهلوا لصاو هررخ رح
 .ریلی هنلوا دع عبا هنس هلام رزخ رح یلایا

 لدتعم نیزای یساوسه هدنرالح عفتمو قلغاط
 .ردیلریثأت هحهدایز قوئوص نیشبق «بولوا مالغاصو
 هسیا هدرللحم نالوا بیرق هلوج و هدنتهح بونح

 ینارطاكنب رلقلفاطب ی زوط هلب رالوچ .ردهدایز ترارح
 رکلاب «بویملوا دعاسم ید همانغا یعرو هتعارز

 .ردراو یرا رابو یداو تبنم ضعب هدنراتهح قلغاط

 یسیلاها اذه عم.ردتیق یرلوص یخد كنبرلاروا قجنآ

 كناراو هدناسارخ یرب ندیکما «بولوا ناقشیلاچ
 یبیضارا هلرلهغل قاطرب نالوا لعتسم هدنرلفرط راس
 ردق كح هلهدنا هرادا ی رلیدنک كرهدبا اوراو قس

 كنبراراوح دېشم . راروریدشیتب ریاخذو تابوبح

 ؛بولوا قوچ یرلهحنابو غاب كنبرافرط ضعب راسو
 ینالوصح قوماپ .ردرویشم یرلهویم راسو یموزوا
 لصاح ید یکابننو نون وت یلیخرب .بولوا یلترثک ید

 هدنرلغاط + ردطد لوبقم تب یا 0
 یلپآ سرم .روک «نوون آ «ربقاب نوشروق «ریمد
 هزوربفو د مز هلرلندعم راسو یزوط ابق ؛دروکوک
 . رونلو هرزوا ترثک را حا تف یذ راسو

 ییا كب یرالیقو وب بولوا هجفوچ یرلیکو نوبق
 تنابشا رخ .رارا هتلاعا لات و لاع

 ردق هولیک ۲۵۰ « بولوا رویشم یخد یرلهود
 . ردسا ید یخ :كتسراتآ ۰. زار, دلو

 كن هیمالسا كلاع نوتب هکلبو كنايسآ ناسارخ هگیانص
 یسلامها «بولوا دودعم ندیرارب نالو یرلبا زا

 ناسارخ .راردبا جەن لاش العاو هداعسو یلاخ سیفن

 هلتعنص و ؛بولوا روبشم یرب ندیکسا یرلحلق

 نت هر

 | د هنلاعا كنش هرزوا لوصا یک رلندا لاغتسشا

 .ردب رش دبشم یارک م كنت راجتو عیانص .رد رل عش [

 كنهیسور«هناتسناغفا هلیسهطسا و رلناوراک ندناسارخ

 رحو رخ رح و هنیرفرط ناتسکرت نانلو هدنلا
 ؛بوئلوا ارحا تاجارخا یلیخ هاپ وروآ هل رلق رط هایس ۱

 «قوما «یرد دو «لاش ؛ هداصس «یلاخ ورحلشار هدران و :

1 ٍ 
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 ۱ ر 23

 ندراندعم ضعب و راجحا تی یذ ؛رلهویم وروق
 . رد رابع

 رب ابرقن یتعی هلاع ۱۸۷۱۰۰ بولوا مسقن هاضقاب و قاس ۱٩ ریز هحو رب یلابا ناسارخ
 :ردعماج یییاها نویلم

 1 : ۳ ۰ ِ طب
 هلا اضق او قاس هلا اضق رو قاعس

 ۱۱۹ نوکی لق
 A ناکدار ۳۰ دهشم

 ۱۸۰۰.۰ و رد O >° روپاشین

 N درحو ]سد نانمس

 ٩ ۳۰ ماب " 9۳:6 رو ناغماد ناتسربط

 ۱ چو نیوح ۸ ۰ ۰ ۰ ناتسوب

 ANE نبدا رفسا ۸۰.۰ مونیسم

 ۸ نارخ e راو ریس
 ٦ هر رت o یردات تالک

 ۳ "ریشرت | ۰ ناچوک
 ٩ سد و نوت ۰ دابا نفس

 ۲۵ ی ناتسم ۳۰.۰ نا رانچ
 AY °1۰ "ام | ۰ نوکی

 ربش قنصرب .بولوا مقنم هفنص ییا یسبلاها

 . ردا وغشم هلعیانصو تعارزونک اس هدرلهرقو هبصقو

 . راردهلکنم هلبا یسراف ناسل «بولوا یناریا لصا رلن و
 مانغا یعر «بولوا نيشن هیخ هسیا یر کید فنص

 درک« ناکر رلنوب .رارجوکر انوق هلبرلهودو هلکرخو
 ا ۰۱۲۵ ۰۰۰ رلدرک ۰ رک ندیرعو
 لحم یلصا ناسل .رد هدنرارادقم كيرزو یخد رلبرع

 عسو بسک هنوک ندنوکیسهکرت ناکرت هدهسیا یسراف

 كم هنمهح یوع ناسل شاوب شاو كرة
 یلیو نوزوا یسلاها ناسارخ .ردشعا-رق یدادعتسا

 ۱۳ LE تاج هاصقالا تیام «تسوتت
 .ردرامدآ

 ناسارخ نوتب یسهیخرات لاوحا كنتلابا ناسارخ

 هب هفن | هدام« هلغلوا عبات هنخم رات یلود ناریاو یسهطخ
 . هل روب تعحام هنسهدام « نار ,۱» و

 هلدادغبو هدنغاصسو تیالو دادغب ۱۰ ا

 «بولوا اضقرب هدنتهح یلاعشق ا

 هلادو هدنسدقرمش لاعش هرتمولبک ۰۰ كدادغب یرکرم

 هلاید اضقوب .ردیس هبصق (بوقعب) عقاو هدنرانک ی رې

 «بولوا دتع هجیو ییونج عی یلحاس لوص كنب رہ
 ًالاعش؛دادغ سفن ا رغ «یلدنم ًابونح «نقناخ ًافربش
 نالوا یرلعباب .رددودح و طاح هل راض اساس یجد

 ردق ۲۵۶۰۰۰ ربارب هلیرادیحا صلاخ و نابربش
 ندکرتو د رکو برع یند رلن و «بولوا عماج یبیلاها



 ب رخ
 هلرلیاچ ضعب عبات اکواو هل رېن هلاید یسیضارا .ردیکم
 «هب رآ ؛یادغب یتالوصحم .ردتنم یلیخ قرەناوا اورا

 ۹ ِ اِ 2
 نورد .ردرابع ندهراسو دوخ ؛ماسوس «یراد«جمرب

 ۱ قوح ر نیو رو هدنامز هيسابع یاغلخ هداضق

 ییضارا اضقو.رد دوحوم یرلهارخ راهبصقو ربش

 «هلغلوا عقاو هدنزوا كق رط ندیک هناسارخ نددادغب

 ااو یاو تربع هما نان یا)
 .ردشمل تيد ناسارخ

 رانیساپ کكنغاتسو تیالو مورضرا ناسا ۲

 . ردهبحات

 كناذ جاق رب یاهحورب ندهاصع ) ءا .
=> ۳ 5 

 ىعكلا ةيما نإ شارخ : ردیسا ] لآ د
 ؛شفلو رضاح هدنرلارغ ریبخو هيا دح هک یعارشا

 ۱ ( ملص ) هلا لوسر ترضح هدنسجنر ل راهعقو ونو
 هدهعقو وا هنب .یدیشعا شارت یکرابم سأر كنعدنقا

 هبهکم ًابکار هبهود رب نلنید ( بلعث ) ندیوبن بناج

 تاقو هدرخاوا یرود هبواعم . یدیا شلراتروق
 ۱ ن ءاعسا یردار هک «هنراح ن شارخ س .ردشعا

 بولک همالسا رارب هلیشادرق یتلآ رکید و هثراح

 ها ن شاخ. رد راشش و رتضاح هدننعب ناوضر

 رضاح هدنرلازغ دحاو ردب هک :یجرزرفا یراصنالا
 هعقو دحا ؛هدلاح یغیدل وا ندرلیجناشن ییا لاو ؛شفلو

 .كلام نت شارخ -- .یدبا شل آ هزاب نوا هدتس

 (یماسلا رفعح نی دجم با یلطارف
 لالتعا » تولوا ندالع ریهاشم رک

 ییا هل رلناونع « قالخالا مراکم باتک» و « بولقلا

 هدنخ را ۳۲۲۷ .ردراو یرا | قوچرب راسو قیلأت

 . ردشعا تافو

 | قابرخ
 .ردشعا ثیاور

 |اتبرخ

 (نیدیلاوذ)«بول وا ندهباعع (یلیسلا)
 فیرش ثیدحر . ردبقلم هلی

 بو وا هیحات رب هدي راوح هب ردنکسا

 ( هر )رک یل ی ی تربضعت

 .ردروک ذم هدنناع وقو
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 که

EE CSاش و برعلا ۰  
 ج رب ےک رخ دوخاب هر رخ

 قوح 2 هد ر صم 9 ۰ نم

 هک. ردهب رقرب هدرصمدیعس هلج زا .بولوا یعسا عضاوم

 پر خ ۱۰۳۲
 .ردعقاو هدنرزوا یرلهارخ كنعدق روش (نودی"آ )

 هدنسا (كللاةب رخ) هدننهح قرش كلين یوج توقاي
 درز ندغاط ییا کهدنفارطاو ییغیدلوا هبصقرب

 یملوا رب تكنسیکیا . رودبا نا ینغیدقیچ یلدعم
 . دی

 E 9 ل
 ىك كالو (زرعلاةروم) گرد

 هدنس» ع لاعش هرتموایک ۰۵ رکی راد ؛بواوا ربشرب

 ندرح یاذح یقرهلوا هدننرق كنسارح یربن دامو
 .ردعقاو هدنرزوا كنهسرب نالوا یعافترا هرنم ۷

 بونح ینعب هدنتنآ كنهبو ًاربخا یغانوق تموکح

 كر هل ردنیا هلحم مان(هعرزح) عقاو هدهوواو هدنسسد رع

 اشنا هینبا یک ناخو عماجو هبرپما هبنبا ضعب هداروا
 ندعسق ییا یربش تورخ هدلاح ییدعش .هلففلوا

 زیرعلادبع ناطلسروفغمناقاخ هعرزم ۰ ردشلوا بک

 یتمان (زبیعلاةرومم) هاخفوا راعا هدشنامز كناخ

 مساو ځد هتبالو ندیا لکشت هدعبو هغاصس «قرهلآ

 or كنورخ رار هلا هعررم . ردشلرو

 یروصقو ینهرا ی ۲۵۰۰ نکلاب .بولوا یلاها

 «هسردم۱ ۰ ؛فیرش عماجا ۰ هدنورخ سفن .ردلسم
 ؛ایسلک ۸ ؛ینکم نایتسرخ ٩ و مالسا ۱۳ ,هناختک ۸

 هناخ ۲۶۰۷۵ هلا ناکد ۸۳و ناخ ۲ هاچ ٩

 -رنویسیم اق مآ هلا یتکم هیکلم هیدشر .رددوحوم

 سفیند ېنکم ناتسنورپرب میسج یرلقدریدپاب كنیرا
 رب كوب فیرش عماج ٤ یخد هدهعرزم . ردهدنو رخ
 صوصخحم هایتسرخو مالسا هلبایتکم هبرکسع هیدشر
 ۲ «هلشقرب میسح؛ناخ ۳ «ماج 2 «بتکم ° رکید

 «هناخ رفاسم ۰ «هناخ اید ۱ «یسهش راف تاجوسنم

 روبنلو هناخ ۵ ۵ هو ناک د ۰ .هزاغم ٩

 یرلهویمو قوچ كب راهچجابو غاب هدنقا رطا تكنو رخ ۱

 .ردرادل وصحمو تنم كب ید یسیضارا .بولوا لزوک

 نیشیق .روینلوب رلهبرق لویو قیص قیص هدنراراوج
 نرس نی زاب هد دنا قوئوص هسحهدا ز یاوه

 هدنلاح ربش «هدهسیا کسالیخ تو رخ . ردمالغاصو

 -(تورب رخ)یعسا لا .یدیا هدنمکح هعلقرپ ؛بویلوا
 رای رع . ردکعد « هعلق شاط » هدنناسل یبم را هک رد

 ندنرات ا! برع نویفارغح .یدرلشعا هیعست (دابز یصح)

 مویلا یسهعلق . ردروک ذم ید هلیسا (تربترخ)
 شا عسو هدنامز هیاغع "و رادا هدعل . ردیارخ



 و ت نو

 تار خ

 یلیخ یافلوا عقاو هدنرزوا یسهداج دادغبو هدنسارآ

 هراهروا كنلو ریمد یلوطان آ «بولوا یمه را تیما
 یفحهترآ تاق تاق كلتیمهاو «هدنلاح یدیدم رد

 «بولوا (نوسهریک ) یسهلکسا بيرق لا . ردرسهیش

 هلیقبرط ساویس . ردطو م هللا هسوشرب 4بهلکساو
 هنتسالو رکب راد ندا تو رخ . ویلا ید هن وسماص

 یرلماقمماق « بوالوا هرادا هدشنروص اضقرب قحم
 نالوا کم تاک فلغوا نیبعت ندرلکب لر ارثکا

 هنت الو رکب رابد هنب هدعب . یدرونلوا داخ رک ه رق

 هرکس هغاصس رب نالوا لیکشت هرزوا قلوا قم

 یسهبصت(نابک ) نالوا اول رکرم هج لوا «قرهنلوا ذاا

 هدنخرا ۱۲۹۲ تیاب . یدیششوا قالا اکو

 افت رکرم هتیالو نانوا لیکشت هلمن(زیرعلاةرومم)
 | ۰ تعحارم هنسهدام « زیرعلاةرومم » | . ردشوا

 كنتیالو زیعلا ةرومعم . یغاعس ۱ تورخ

 اقرش «بول وا یاس دم

 .اعس غرا كنتبالو رکبراید ندنتهح ییونح قرشو

 تنتیالو ساویس ًابرغ هلیغاجنس هیطالم ًابونج «هلیغ
 ناصزرا كتالو !مورضرا الاش ‹هليغاج س ساویس

 ےل غاجس ےسرد جد ندنتھج قرش لاعش .لیغاعس
 تغاعس یر ( تارف ینعی ) دارم .رد دودجحمو طاح

 -رلباچ قلرقو هطلاچ هداول نورد بوک ندنسهروا

 ذخا رلهرد و یاچ قوچ رب رکید و ییاچ یروق هلب
 ءاروک ذم

 تبنم كب هج تو رخ نالوا هدنفرط قرش هلیسیداو
 نیک ا ییعب یهح یلاعش برغ هد هسیا رادلوصحو

 یسیلاها . ردیلتالوصح زاو قلشاط یرلاضق ریکبرعو
 رخ یبرزب «بولوا هدنراهدار موقت ۱

 غلاب هسوش ۰

 هللا مانغا یعر هجلشاب بونلو یجد یزادرتشع دوو

 ریکب ع هر قاعس وب .رارولوا لوغشم
 بکنم نداضق ٤ هل رلسا نکا و

 "نرم دار نابک «هدنتهح قرش

 و «بولوا یلهضراع یسنارا ۰ ردا

 یار جواو نايتس
 ۰ ۰ ۰ .ردمالسا

 ا ییا كنب

 ۱ لا برغ 9 هلبا ریکیرع

 ردعقاو هدنتهح

 بتک ضعب (ترب ترخ دوخای)

 .ردعا نلیرو هو رخ هدهیرع
 . ندا دایز نصح

 ترد ر

E 

  8یضارا رادنوصعو تبثم كي . رویلیشالک 1 قبا

 سرو خ
 هدهفاسم قلف چوا نددنق رس ۱ ك

 دجم ندشدح هما بولوا هرقرب ب

 وا ندشیدح یامع .ردهدوا یربق كت راخم لیعاعسا نب

 ر لر ا روم
 هدنسهناخ «بولوا رفاسم اکو یراخ ماماهکردیسآر

 .ردشعا تاقو

 ندننافاضم رواشد(درکر خ دوخاب)

 «بولوا هبصقرب هدن رق ( منش و ) ۱ 2 7

 .ردشغلو جای طقم تكناود شعب ندالع ریحاشم

e 

 9 هدنسحاو لصوم 2 11 | ۰ 2

 .رودیا ناب , یوج

 تار هه

 LA 2S یوج توقا دارات 7

 قرش تك هلحد هل یا ا هو 9 ۳

 بولوا هبرق رب هدنبرق یراهبارخ یولیو هدنتهج
 -راوحو یتغیدلوا قوچ یر هچگابو غاب هلس ۵ راج هایم

 یغیدنل و یرلهارخ دق رېشرب هلیعما (نوعرح) هدن
 هدنسب درلبم جرات VAY .ردیارخ م ویلا. ر ودا نایب

 كنهبرقو(اوم)ویسوم یسواسن وق لصوم ثنهسنارف
 قوچ رب شوقنم هلبیطخ جم هدنفارطا یرل هارخ
 هروکذم *هرق هلتسانمو .ردشا فشک هقیتع رات آ

 هلیعسا (0152180::1 دایآسرخ )هحایوروآ یرلهارخ

 . ردشل و تربش

Christ; XprçTOos ) 5ناسل )  
 مر ن

 قرهلوا >وحام نوا هدیناتو

 یسع ترضح هلیسانعم « میس » هدنراناسل ابوروآ

 .ردعسا نایریو ۰(ع)

 ah E ۱ ناف
 « نابتس رق 7 هراسو هنیئس رح

 [ .هلیرویپ تعجارم هنیرلهدام هرئاسو
 طب بول گی 5 یدنسرخ و وا ندنسا عش | راهم ه 2

 هموظتنمر هلناونع « با رغلا

 .ردیمظات كن

 .ارتسوآ هدنزیکد قیتا ردآ ((۲۵۲50)

 هطارب طور هنسهطخ(یربابا) كن

 كنهبصق بولوا هبصقر هدنرزوا كنهطآ و و

 (نیسول)هلخ زرب رب ص هطا.ردراو یسلاها ۷ ۰
 ۱ .ردشملوا طبر هنسهطا

۱۳۸ 



 

 ۳۰۳ سر ی ط ار ْخ

 قعسور ۳ تسزاغاب نا و شب تانسهرب هرحسب بت ((:۲۱۲۵۵۱0) 7

 3 داخ ےس هنوطو هدنغاصس هبصق كچ وکر ہدنیس یغ لخاس ور

 .ردراو یسلاها ۰۰۰ بولوا هبصق یعیدنلو هدنلحم یسهعدق هنیدم ( ساماقآ ) بول وا

 .رد ونظم

 - هربرح هبش مرق ( ۲0۳ ) ۱

 هل عحا و هم س ع لکا اس لوسرح

 مدق ربش رب شالو هدنعف وم کالو وتسا ویس هروک

 ۱ ناتو نانلو نک اس , دن تسکزا زیکد هرق «بولوا

 ۱ كن هملاعش ماوقا ه دعر ی دیا ندنناکلعسم كن رل رحاهم

 داد رهم یسلاها «نوعا قلوا نیما ندنناضرعت

 هنطبض كربلامور تیام «بورک هنسهاجب تحت

 هب بص رو رد ندنفرط راسور مسا و .یدراشمک

 | هل روم رظن ھە | “هدام | .ردشملرو

)Khes00( | ۰ ۱بونح كنهبسور  
 ةه 2 ۳ ۳ 5 ( ۱ لوس رح

 ه لیلح هب وا د هرو هد هح ۱

 هبصق رب ید تلابا هد رق یصنم كن رپ (ربید)و

 «یسهناسر «یناماکصسا .یسلاها ۲۰۰۰۰ «بولوا

 هربخذ كوو یرلهلشق ددم یاو یرکسع

 یتیلک.بولوا كلشيا یخ ینراجت .ردراو یرلن رخ
 شات هدنخرا ۷۷۸۸ .ربراقیح هتسا رک و درد
 ؛شنلوا دیس هلیعسا كنء دق زید(نوسرح)«قرهنلوا

 تیماو ه دعب «هدهسدا شعاءرق تھا هداز ادتاو

 نوسرخ س .ردشعا لاقتنا هشالوغنو كهحوه

 هدیروان ندنتهح یبونح قرش هلزیکد هرق ابونح قلاب
 ,ایلودویو فیک العش والسونب راقب افرمش «مرق ینعب

 یسیلاهاو هرتم وايڪ مبم ۷۱ ۲۸4 یسهییطس

 زود یسضارا < ردنرابع ندبشک ۷ ۹

 هبق رش دودح یرلقامرا (رتسید) و (ربیند) «بولوا

 ( چاوغنیا)و (غود) «یک یرلکدنیا قیرقت ینس یب ضو
 ناب رح ندنسهروا یخد رابنا ضعب رکید هلی رلیاچ

 هل رلعسا (دارغوتوازیدی) هلا فیالوقیو (اسدوا ینعی)
 یعارب وط .ردراو یر هبصق یلیخ رو ی ربش چوا

 ۰ رد رادل وصح ی مس نکلاب بویلوا تدنم كب

 ۱ یرلحاغآ توطو غاب هلا هع وم تاب وبح هوحاشاپ

 هدنلحاس .ردقوج ید یااویح او ییانغا ه ریشاتپ

 :ردراو یرلهلزوط ددعتم

 قرش كدنقرمس هدربلا ءاروام | . 9 2
 ر ندندالر شاش عقاو ه دنتح 7 رح

 روید ناي یوج توتاب یغیدلوا

 «بولوا هبصق رب هدننرق هیطالم | رم <
 و tH ۷ 7 5 4 هس رح

 ندنفرط نادج ۷ هلودلا فیس

 .ردروک ذم هد ( نادلبلا مت یغیدل وا شادآ 3

 را لب هشرحو دارا ثراما ۱ هشرخ

 لزا هصج یسیعنکیاو ؛شالو رضاح هدرصم 2

 تباور هش رش ثیداحا شعب هدیسکیا .یدیا شلوا

 .ردرلشعا

2 4 

Eفاریس هل زینیس هدنلحاس س  
 هدنګا كحاح رب قرهلوا هدنس را 

 هرودنا ناب یوج توقا یغیداوا هاکساو هبصق رب

 a٠ ۰ 7 سن | . 8| ۰ ِ

 تكور ا

 كقرزا رح هللا ضیا رحب ندیا ] [
 یلاعش ضرع ٠۰١۹۳۷۱۰ قرلوا هدنعاټجا لح

 ندوح یاذح و هدقر ف لوط ٣٢٣٣٤١١ هلا

 ۵۰ ۰۰۰ «بولوا ریشرب عقاو هدنعاشرا هرتم ٥

 رب «هلشبحو یطسو نادوس ندفرط ر و یسیلاها

 نک اوسو عوصم ی هدنلحاوس رجا رح ندفرط
 هنردنکساو هرهاق ید ندفرط رب «هلرلهلکسا راسو

 قبرط رب كوب لب . ردراو ىتراجت كلشيا كب هلا
 رح و هنیرافرط جا كنادوس هقشب ندقدلوا تراجت

 خد یرلناوراک مظتنم ردبا دشدمآ هناحاوس رجا

 ندهراسو یطبقو هلرتو یجنزو برع یسلاها .ردراو

 یربش موطرخ .ردتسم ییهلج .قرهلوا یک

 ا م یعق كنادوس و هدنرخ را ۰

 نادوس قرهنلوا سیسأت ندنفرط موحم اشا ىلع

 هلمیسح یتیما كنعقومو ؛ششوا ذاا رک هیرصم

 تنسهشا .ردشعا عسول و قر هدنف رظ تو زآ كب

oaoyاسب او سس سا ی ی اس  



 رد 3
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 و ۷۰۳۵ مرح

 ٩1۰ .ردشمربدنیا لتق ایفخ ید یاغطصم هداربش | قاصص یخ یماوه . ردیغانوق تموکح یلزوک لا
 هیت هدنسلل وح یل رش عماج هينا س بو دیا تاق و هد .ردغآو

 هنالسقو ر) هحای وروآ . ردهنوفدم هدنس هص و-صخح | بونح هرتمولبک ۸ كار هد | هفر 4

 .ردشل و تریش هلیعا Roxelane) رب هدننونح كف لبحو هدنسو رع

 . ردراو یسلاها Nae «بولوا هبصق

 بولو نو اجر بجز و ءاقرخ وا ما هاو ندا ۲
 هدیوس ترضح فیرش لسم

 لئاق هننبح یرلضءب .یدردبا اشنا یتتمدخ تشارف

 .ردرلشمالوا

 یس۵ وب كن همرلاوذ ندع ا ءاف رخ

 رد ( هيم ) یعسا «بولوا ن داق رب

 هاتفاضصا هنس هق و شعم « هلغلوا نالبغ نیما لصا یخد

 - یوم عاش تب وش .ردفورم هدهلکع د (ینالیغ)

 ً ردیدراعشا ید دلی وس هع هجرت ةبحاص كلا

 ايالا لا مامت

 ساب ىلع

 نا (( دعس تاب هطبر)
 ء او =<

 لثم برض هدنوابغو

 فق نا

 ةعضاو ءاق رخ

 و

 هلیم رح كنار ؛ماطسب هلیصف كنار

 یخد هلصت كنددشمءارو دنف رع”

 شعب یرب ره «بولوا برق جوا ندننافاضم نادم
 .ردشعلو ار طقسم كنالع ریهاشم

 هت سەدام € ییاق رخ نیا 0 ۱ یاق 1

 . هل روس تعحام 2

 هد رواش (شوحرخ یرعمو) 2
 23 :بولوا ها رو ] ۳

 دعس وا) نداهقفو داهز ربهاشم ندا تاقو هدنخ رات

 | قوچ رب راسو كن (یشوکرخ ناف یبا نب كلا دبع
 یحاص هدیدع تاقل ات ۶ قم طقسم ؛ربهاشم

 .ردهدهروک ذم هلع یرق كہلاراشم دهاز نالوا

 ندنناج وز كناخ ناهلس ناطاس ینوناق ۱
 لیا ین ناخ میلس ناطاس «بولوا ۳ر>

 ۱ لصانع . ردیسددلاو كناطلس هام رهمو هلدب زباب هدا 'رېش

 | سور
 .یدیشعا بسک رادتق او دون رب هداعلاقوف هلییسح

 بوی تل 1 هریخ تقو ره ی رادتقا و ذوش قجنآ

 | یاردو لقع و یلاجو نسح «بولوا ندنسآربس

 | تلس هنمادعا هل رلاشاپ دجا و میها را ندماظع رودص

 یلغوا كوب كببلاراشم هاشداپ هروک هتیاورو ؛شاوا

AN 9رم  

 (ع) مدآ ترضح هدنسهریرح بیدن )۳
 ےسا و هدرلباتک شعب ید هلع یفیدنلو یدقیم

 .ردشلرو
 و 0

 یژوا ی ر

 ره هدام < ناهه ت | ٠ رددلصا مسا |

 E ةاو هدنم حح ب كنا TE م 0 | كنهمرلاوذ نالوا قشاع .رلرید یند (یم) هافیفخت و
 هدنس ونح برف هرتمولیک ۲۲۰ كناهغصا«بولوا

 عبات هنغامریا هخرکو هدنسیداو رب كهوک دیفس

 ضع ۳۳۳۳۲ «قرهلوا هدنرزوا ناچ (ناکسک )
 یسلاها .ردعقاو هدیقرش لوط 4۵۳۲۳ هلا یلامش |

 قلابق لبح یکهدنتسوا «ردهدنرلهدار یئکت ۰

 «هرزوا كمریو لو هنیروم رب «هدلاح یغیداوا |
 هدنطسو ریش زرو دیک رب كرهایسک هر ندر

 هبوقت هلناماکعسا ینارطا .بولوا ایقرب متمو درفنم
 لصالا .راقآ وص ر لزوک ندنسهن . ردششوا

 «بولوا لزوک تیاغ یسهرظنمو عقوم كنهبصق
 كنابق .ردطاح هلرلکثوک و رلهچغاب و غاب ینارطا

 ضعبو یدنب وص رب ها یارس رب لزوک هدنرزوا
 هلق ندشامز رلیقوچس . رددوحوم را هچجعاب

 نیم هلا هيرع طوطخ شعب هلیسهرانم رب كسکوپ
 یلیخ هبصذ ًارظن هرات | و .ردراو یونس صرب

 هلیسنی رع مسا (ایمع) هدهیمالسا بتک «هدهسیا کما

 . ردنکت یا دانآ مرخ سوق روک ذم

 ندنافاضم یر یرگیدو جب یرب دابا

E e ا e 

 ا

  3ه دن ه را ماطر هلا .أج رح ۱ دورام_ ۳

 توقاي ىغيدلوا زاعو و ا

 . رو دنا ناب یوج
2 

 قبرط هفوک هلیحاجح قبرط هرهب | هام و
E AEC 
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 قاریبرب هدنرزوا «هرزوا قلوا اغ۳ ر هرابل و «بولوا
 توقا هنب یغیدنلوا داشا ید شتآ «قرهنلوا رکر

 .رویدیا نایب یوج
 ۱ دره مزاج .هبروع كولم یلهد(س ازریم)

 ازریمو ینوروت كاع هاش ندنس | 0
 .ردبلغوا كهاش رادناهح

 راکدنوادخ (قجنامرخ دوخای ) ۱ كدنمرخ
 | ارطا كنغاعس هسورهدنتبالو

 رب ئ ڑک ص كن هیحار نالوا یاد عبا هنساضق سون

۲۰۳۹ 

 | هدنکتا قرش كنغاط شدشک. بولوا هبصق كجوک

 «یسلاها ردق .OE .ردعقاو هدنرانک وص لوکو

 .ردراو یرلهربسمو یمهبراج هایم «یراهچابو غاب
  یرلکدید ( ابق نمرخ ) هلیتقو یسهیحان كن رخ سس
 نده رق ۳ «بولوا ترابع ندنسضارا كب لاحم

 تعا ۸ یط عو 2 لوط هع ندقرش . و دن وه

 | ES سرقت یسدیعطس هفاسم «بولوا

 هکوکو هامساصق سونا رطا سفن اض .ردهرتم و ایک

 افرش < یدرآ غاط اون « هلیسهیحان غاط

 قیتع لبح خد الاعش هل راهیحات یلناشواط و جامود
 هنغللارق ناتسراح ربارب هلیس هطخ (هینووالسا) عقاو ۱ ترابع ندسوفن ٩۳۸۵ یسلاصا .ردطاح هللا ۳ و 8

 «بو) وا تنم ییضارا .ررپسم یس هلج «بولوا

 راهزیسوهویمو قوماپ نوس آ هللا هعونتم بابوبح
 روم هل رلنامروا یرلغاط .رولوا ل ضا یعاونا

 «هحە رف « زوم وط ۰ ردقوح یخد ی راع م «بولوا

 ہداع جاق 3 بول وا قوح یدعم مورق .رونلو

 هدهفاسم قلئعاس ۳ ند هیحأت رک« ردهدقعلوا جارخا

 راق ا هد رقو هلپاق رب هدنراوح یسه رق وص ههلباو

 و عماج Vé هدمحأت نورد. ردراو وص قاعصرب

 هأب زب قوما هجاشاب هيلع حیانص . رددوحوم بتکم

 .ردنرابع ندنه لاوچ و لوچ

> ۰ 
 هدو «بولوا یسهربشم كنهف رط 7

 لتق كني ردارب تس کیا وش .یدبا نواخ رب هرهاتش

 : ردند هبنی یتیدلوا شلیوس هدنقح

 ةي نرقع و ۳۳ هل انددع

 اک ا یوتسا اهافو الف

E sS 
 امغف الو ادیلوال لاح ربغ للغ

 ندنماوقا والسایونج( ٩ )| تاو ندنماهقا هالساش همحا 5
 كنېزیکد قینایردا «بولوا موق رب

 هنواو هواص هلا روک ذم رعو هدنسهشوک قرش لاعش
 بی رق هنوبلم ییا موقو .ردنکاس هدنراهرآ یرار+

 بونح و ندرلنووالسا نانلوب هدنتهج قرش .ردعبا

 -الادو لبرص و قانشو نالوا نک اس هدننهح قرش "

 بهذم .هدهساراو یرلقرف "زآ كب هال ندرلت

 عبا هنبهذم كيلوتق «بولوا قیرفت رادم هدنرلین
 والسا یرلنالوا سقودوترواو نينال یترلناس) یرلنالوا

 رلتاو رخ .ردبربآ یراتاییدا هیلعءانبو ؛رارازاپ هلیفورح
 ؛بودلیرلیا یلیخ یتراهیلم قراعم هدرلهنس لوصو

 ناسلراح و نالآ هدنرر بش مارغآ نالوا یرلتسندم رک |

 هرارد هدکمرتسوک هناروبغ تداقر ر یشراق هنناسداو

 ران و هکن وج ۰ ردطاغ ید تاورخ هرایلغاط هرق

ELS El Sl (Croalie) aE 
 0 د ىج ب رد ) ( ناتساورخ

 رحو هدنسهش وک قرش لاعش

 هنس لا رحم یرارب هنواو هوارد ندنلحا وس هلروک ذم

 هدنتهح قرش؛«قرهلوا هدنلخاد یدودح كامل ود ناتس

 هرادا هدنن روص ه زامع تاایا ر هلسا ونع قللارق عبا

 ندهیاقع كلاع هبا یسق یونح قرش .رونلوا

 ندنغاعس ) هک ) كنتالو هنسوت ؛بولوا دودعم ۱

 هایسهطخ ایرتسیا و هب زیکد قینایردآ ًابرغ .ردنرابع
 هبنووالسا ًاقرمش  هلناتسراج سفنو هلبتلابا هلوین راق الاعش

 ابونح لا هنسو ندننهح قرش بونح «هلیسهطخ
 یسهیعطس هحاسم .ردطاحو دودح هللا ایجالاد ید

 ۱ ۱۵۰۰۰۰ بولوا هرتمولبک عبر ۸ ۱:۰

 - پلا ) ؛بولوا قلغاط یسضارا .ردراو یسلاها

 بعشت هدنجا كنهطخ و یرلکنا كنسهلسلس (قیراق
 هدنسیلاعت ممق بویلوا تكسکو یرلغاط هدهسر و دنا

 لا كنسهلسلس (نیوزاراو) نالوا دتع یرغوط هقرش

 ناازوا یرغوط هبونحو ۱۰۳۵ یسهورز كسکو

 هدنعاغترا هرتم ۱۰۳۳ یکسکو لا كنسهلساس (الپاق)
 هلساس رب قلایق هلبعسا (چبلو ) خد هجو لحاس .رد
 نالوا قلشاط و برص تباغ كنهطخ بونازوا

 بیرغ هلرلهراغم قوچربو ؛ردیا لیکشت ییاحاوس
 نالوا نیقب كب هلحاس .روناو یواح یرابادرک
 هدنلخاد یسهضوح هنوط هطخ نوتب هقشب ندنرارپ
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 تا نو (هوا 0 :ak ببولوا

 ربارب هلتیلق رللو .بولوا قوچ یرلنامروا .رویا
 نالوا لصاح هل رتکو :رونلوا جارخا هتسا رک ییخ

 مارغآ یلداعم .ردف وح یرن و وق هد سیا زآ یرل

 یاب و مرم یلپخ ندنلحاوس «بولوا ترابع ندریقاب
 .ردندننال وصح ہےاشار لابو كسا .راقبچ یخد یشاط

 -راربش هموبفو مارغآ رکناب «بولوا یرک كي یعیانص
 هوبیک یاهرحا «نوتوت نواص کش «دغاک جاقرب هدي

 هدهم وبفو یر هش راف هراسو ربمد « ماج نايتس 1

 قرا 2 ردزاو راهاکتسد سوط
 - اکنراجت كلشیا ؛بولوا ترابع ندنیسنارت هحعلشاپ
 نالوا یبهلکسا هللا مارغآ نانلو یرکم یرله

 لوب ریمد ندیک ههتسیرت ندهلایو .ردیربش (هموبف)
 ید نداروا هک ردراو یسهبعشرب همارغآ كنطخ

 هنسوت ندفرطرب «كغا هنسهلکسا هموبف ندف رط رب

 هنجا كناتسراجم ید ندفرطرب «كعشلرب هلیطخ
 . ردبا بعشت هچوا «هرزوا كمربک
 نوکسم هلبماوقا (تلک ) هدعدق نامز ناتسئاورخ 3

 راتوغ هدعبو؛شمچگ هنطبض كرایلامور ًاعسق «بولوا ۱
 ل رلوالسا هددالیم نرقیمئد .یدشهلوا الیئسا ندنفرط

 (تاورخ) ردرلن و هدنسهرصی رام وصیرغ و طه ونح

 داعتمو ؛شعثلرب هدهطخ و بولک موقرب ی هلبعسا

 هتیطتطسق بودا نوب اتم ا
 قیا قرلوا هدنننیعبا تف تنراروطارعا 9

 «شا لیکشت یغالارق تاورخ رب لفتسم بوشارپ
 یدیا راشلا هنبراداحتا راد جد ییابجالاد قلهرآرب و

 نوا « یک ییدچک هنلا درابلکیدنو یلحاوس ًارخۇم
 نانسراجت خد یرلفرط راس هدیدالیم نرف یجتکیا

 ؛شلاق هدناح و تقو قوجرب «قرهنلوا قاحلا هنغللارق

 -رتسوآ هرکص ندکدچک هنطبض كتراپان و هد ۸۰۹9

1 
۴ 
3 

 تیا و ؛شعل وا داتا هزاتع تلایارب عبا هنغلروطاربعا 3

2 

 | ناقیچ هدنتهح نداراو و دروکوک نانلو هدنراوح

 ۱ تلسنرب ییا و هدعب .یدرلشع | لک شن كااسنرب

 | ایرتسوآ هیرغوط ندبرغوط «هدقدنلوا هداعا هاب

۷۳۷ 

 | - ریغیص .رونلوا لاصتسا هک سب یرازوموط طومالپ

 هدنتیعم (اهضر) ۱

 شتا ولس هغلتاق و وآ .هرکص ندکدتا لیصعت ۱

 یر حج

 ار هنغللارق ناتسراح هنب راز هلټازایتما هد ۸

 تموکحر ریارب هللا هنووالسا هدلاح ییدعشء ردشش وا

 قلوا مارغآ یکم «بونلوا هرادا هدننروص هزاتع | یناتستاورخ ندنلحاس یا بوک ندنسهروا ید
 | تبنمزآ یغارپوط .ردیا ذخا رلیاچ قوچرب ندیا اورا
 | تیاغک هبهیلح جایتحا ریاخذ نالوا لصاح «بولوا

 . رریشنم هب هب رکسع *ه رادا ٩ و قاحس ۸ «هرزوا

 ید هنسلحم هتشپ «بولوا ینانوعبم سلجم یعوصخ
 .رب ردن وک نان وعیم هد رادقم نیعم

 یارعش یرخاتم (كي نسح )1 و
 وش .ردیلزربت بولوا ندناریا ] ۶

 :ردن وا تا

 دهدیع رپ تحدق رکا ناوم دیپ

 یہ هک نزع مدو ناتسب

 و
C | 4 7۳ ۰ ۱2 لبق بولو یل ر كن صسص) هس رخ ۱  

 هبصق رب هلیعما (ریشدرآ دابآ تشبم ۲

 هدا تنارخ_هدنتشیسات .تیدرضب کیا هذنلاخ
 راعاو ؟ششوا ویست هلا وب ندنفرط رلب رع لغو

 هردشاوا ل طقیسم كنالع ریهاش,م شعب «بونلوا

 «بونلوب هبصقرب دلعسا و ید هدنلحاس تومرمضح =

 لوط ۰ ۲ ۵۰۳ لا لاش شرع ۰۳

 .ردعفاو هدبق مش

 «بولوا ندهاعع (یجانلا دشار )|

 N هدنسهعقو لج هدعب

 a هرکص ندهعقو و و ۰. شع و

 رارکت ارخم نکیا شمریک هیوضتم ترضح
 كنیدنرم و اراصن متاط ربو «شجاق هسراف «بولیربآ
 هني رکسع كنيلع ترضحو "شا نایصع كر هچک هنشاب

 .ردش وا لتق هرکص ندکدریدربو تاغلت یلبخ

Chr 150۵011( )كرادكسا 
 ۰ ردیسس ات و < دق مسا

 تسدن هراشا زا

 تا رج

 هه

 ۱ ساو وس رخ

 هل روب تعحایم هنسهدام« را دکسا »|

J. Chrysostomeاصز (  
en3 کشا 0 سم  

 هبطخو هلبتغالبو تحاصف یهدینانوب ناسل ؛بول
 هلتتسانم وو ؛ردرویشم هلریثأتو توق كنبراقطنو
 .رد شوا بيقات هلبقل و نالوا كعد « مفلایهذ »

 لاکا «بوغوط هدهبکاطنآ هدنسیدالیم مرا ۷
 هدهسدا

 هنسهعلاطم تك هسدقم بک « هکر یعنص و ًاقاعتم

 هروس هدنخګ را ۲۷ «یرهلیوق هتضا روزیهریو
 ندتضابر ترثکو : شاوا ندرک تلزع هدرلغاط



 ئ رج

 هئدوع هبهیکاطنآ هد ۳۸۱ «هلغلوا فرح تخص

 یتسیدنک (نایوالف ) یسوهقسپاروا «بولوا روبجم
 تحاصف رک هدهرصو .یدشعا ذاحتا لیکو نواعم

 .بولو تربش هلشافحو تضابر لرکوو هلیتغالبو

  هینیط:طسق ندنف رط(سوداقرآ )روطارعا ۸
 هددنسم و .یدشش وا بصن هنندنسم كلقن رطپ « هلبلح

 تریغ هداعلاقوف هنبرمشن كناسیع ند هح دم یفیدنلو

 «بولیدبا بیقعت دااو فر رکنا یار هلکعا
 ینکح هلکم زالیسماغلوا بیذعت هسیک ییالوط ندنداقتعا
 هح روطاربعا . یدشفو یثراق هبصعت لمازمزا

 هلکءا بیعت یتنهافسو تاباصتغا كن( هبسقودوا)
 ؟ششلوایفنو لزع هد ۰۷ قرهبا رغوا هننضغ كنون
 هک اع سو ناب هنتساغنم نا او
 | (داقوتعی ) هناموق هدهار یانثا ندنکیدلدبا رابحا

 هلاعفد .بولوا روبشم یرات .ردشعا تافو هدنربش

 ,ردشفلوا هجرت هنبرلناسل اپوروآ رثک او منو عبط

 | ندرانازاب یبا لا یتاسل مدق نان وب هدنچما رلنابترخ |
 . رددودعم

 مور یدالیم نرقیجندرد | سارولو ۷۳
 نکا ندنراروطا ما هبنیطتطسق تولوا ندا

 «نوجا دادعسا یثراق هرابلن اش «ندنفرط غول وئناپ ناب

 تقو یلبخ و ؛شلاق هداروا « كرهللردنوک هاپو روا
 - او تایداو ناسل هدامو رو هوا كیدنو هسنارولف

 هد ۱ ٩۱۸ تولوا لوغعم هارد ا
 .ردراو ینافیلأت شعب .ردشعا تافو هد(هسنانسنوق)

 ندهیناتو یایکحپ ysip Chrا6)

 هدنخ رات ۲۸ ۰ دالبلالبق «بولوا

 .ردشعا تافو هد ۲۰۸ و ؛شوط هدسوسرط

 .ردشل وا بنات یراب

 | فیسدرخ

 :ردیعما كناذ جوارپز هجو رپ ندهبا وص
 كوبت هک.یئاطلا سوا نی رخ ءال وا

 بوک هل یوفغطصم ترضحدزل هدیوس تدوعندنسا زع

 یشراق هبهدر لها هدعب و ؛شلوا فرشم هلمالسا فرش
 ید هدنصف كنهرح بونلو هدنتیع دلو نب دلاخ

 | مرخ

 .ردیسیوار كن هشرمش ثیداحا ضعب .ردشو رضاح
 | هک «كتاف نب رح یصوا س . نیا نرخ بس

 ؛ششوت راحت هدنسا نع رد رارب هلا (هربس) یردارب

 .ردششوا دع ندنویماش .بولوا نک اس ەدەقر هدعب و

۳۰۳۸ 

 | نوا ( Chrysoا045 )

 از خ

 نب نا) ىلغوا .ردشعا تیاور هفیرمش ثیداحا شعب

 ۵ راح (طحار جرح)ییسیدنک تمکح نب ناورم (عرخ

 رضاح هدنسانغ ردب ےعو مردپ » ًاباوح هننوعد هنس
 یمکلک دعا برح یشراق همالسا لها اکب و «شفلو ۱

 .یدا شعد « ردرلشءا هیصوت |

 4 ج هل 1 2

 نداروا هدنراتدوع ندنسازغ ردب نمدنفا ( ماص ) |

 .ردرلشهرویب رویم |

 5و EE زازخ ۱۳۳ ما زا هلا ةف
 رویشمرب دودعم ندع مایا «بولوا

 رب كوب هدنسهرا هرصب هلا هصطب
 روکذم اا ر 8

 ۴ الوذح نالوا طالتحا هطنماو هدنسهرآ نیطش بولوا
 . ردظ ولم یسلوا ند ۱

 تنغا س هاح هدنسالو دادب 2
 لعازخ

 -ریشع برعرب هدنساضق هیاود

 ۰ ردس

 ؛بولوا نکا كياذ کیا ندهباعع

 دوخای ( دوسا نب یعارخ ) یرب یازخ ۱
 (ینرلامبن دبع نیعارخ)یسیجکیاو(یعارخ نیدوسا) |

 یعسم هلبعسا (r) الوا یدوبعم كنموق یسیعنکیا ود

 ترضح دزن .بورق ینص و .نکیا یطفاحم كص

 نيد ربارب هلبا یشک جاق رب ندنموق و .شلک هیربضیپ
 ؛بولوایخد یس هن رعش تعیمط .یدمشل وا لخاد هم السا

 ۱ ح

 :یدشلنوس یاب ییا ر وش هده رمص و

 هدنع جدال م لا

 لعفا تنك یذلاک كسناةربتع

 تعهد

 اهمرح تعحار نیح یهفنل تو

 لقعی سیل مکبا هلا

 ییدق

 اھا

 دم نيد مويلا تیبا
 لضفتلا لضافلا ءامسلاهلا

 ؛بولو و ۰( یی رە نر همازخ ددا( للا مرمت ۲

 .ردیسیوار كن هشرش ثیداحا ضعب

 ندنسا رعشین 9 ار ی ناخ تا روش انا یره نرفیصنوا | ۰

 ۔هچکب رادراو .ردیلهبفوص «بولوا
 ٩۷۹ نکیا سردم هدنسهسردم یزاغ سونروا هدنس

 :ردگنوا تب وش .ردشعا تافو هد
 زوم نکیل درک دلهسچوک ندهباخ رذاسم وب ۱

 یاب تعایس عن ر .تعفایا رد



 د رخ

 لنغاعس الب رک هدشالو دادغب ۱ لار
 دنور برع ر هدنس او بدنه

(Khazares ) ۱موق رب ندنماوقا كر -  
 لاش كردرخ رس لصان ء «بولوا

 هدنتهح کیا كن رہ اغلوو یس ( لتا ) و و

 .رلیدب ۳۹ هدنرزوا یدودح ایوروآ هليا ایسآ
 بب رق هنداعس تقو ىع هدیدالبم نرث ید رلن و

 ندراراوآ كرهیایرلیا یرغوط هبرغ هدنامز رب

 ابرغ یرادودحو « طبض ینسونح مسهق كهیسور
 .یدرلشتا عیسوت كدهنبراربن ( هقوا ) الاعشو (ریید)

 نواسن یرلقدلوا ندنلسن ثفاب ن ررخ كرانو | مور هینیطتطسق بوترآ یرلتنکمو توق هدهرص و
 : ۳۳ 7 ینلایتسرخ ی ا اا بت 0

 هل روطا ربا مور یرلرادیکح بو دا لوبق جد

 ۱ - دبع نده وما لولم .یدشعا لصاح هب ربص تدارق

 | برح هدنتهح ساقفاق هلمم وق روح ناو ن كالا

 ندش ولغم و و : ۰ شعا بولغم ی رلید:ک بودیا

 .یدرلشلوا ندتم هلمالسا نید یرلرکسع نالتروق

 ضعب و یرارارمکح هلممل الد كن رب ندا د وپ

 یدوب و نایتسرخ هدنرلجما «بولوا تسبرمس نيد
 -ربط رحم)و (لید رع) ۰ (ناجرح رح) هدنرات آ مالدا ۱ هدننامز دیشرلانوراه .رارودیا نایب ینغیدنلوب لسمو
 و ید نالضف نب دجا نانلوا مانعا هراغلب هل راغس

 دا رفا یوق ر رخ هدنسهلاسر یغیدزاب هدنقح ی رقس

 هدن را و قیدصت ی رلقدنل و ےسقنم هند چواو كنب

 هوالع هد ییغیدنل و نانوا دبع رادقم لبخ ر

 هدنفرط یکیا كن رهن لتا یرلرکم هدنامزوا .رودیا

 ؛بولیشالک آ یفیدلوا ربشرب یعص هلیعسا لتا هنبو عقاو

 ررخ نالضف ن دجا هیلاراشم .یدا راو هشرش

 ینسانم هللاتسل رب 23 یربغ كنتناسل كرب كتنموق

 ؛هدهسروبدیا نایب یراقدلوا ملکتم هلتفلرب نایلوا
 دلو مقنم هیکیا هلرلسا (ررخقآ) و (رزخ هرق)
 (كا) هننرلتسر «(ناقاخ) هنرارادهح و «یراق
 فرص رلسا وب هکوبلاح ؛ زودنا هوالع ترا

 شش و ندنماوقا كرت كنموق ررخ ندنفیدلوا هکرت
 اروا یرلخروم عدق نانو .روبلاق هبش هدنغیدلوا

 موق رب هليا ( سریثاغا ) ندنماوقا ( تیکسا ) هدرا
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 یکسا كب یموق رخ «ندنغیدلشالک [ یمیدل وا ف رحمو

 نک اس هدنلاعش كتکنع رار رخ راراغلب .ردکر ک هسلوا

 رل (كراو ) هدنرخاوا یدالیم نرق ینزوقط .رایدیا
 راکت ی رلکدتیا طب یکلاع رثکا هلرار رخ

 «هلکعا الیئسا یتسرغ مسق كنساکلا ررخ یند

 هیسهرب رخ همش معرق یتموکح راد كنموق رارخ

 نرق یجندب نوا تیابن «بولاق ترابع ندنراراوح
 نداروا یرلن و (یقلو ونایوسا) ین رب هدنلئاوا یدالیم | م

 دیدیا یعوق رزرخ یرب ندنقووا .ردشعا جارخا ید

 .روینلوا اعدا ندنفرط
 (laî ) Mer Caspienne ت

 «بولوا زیکد رب هدنسهرا ایوروآ هللا

 رو هلرلزکد راس «قرهلوا طاح هلرلهرق فرطره

 دع لوک رب عساو تیاغ «ندنغیدلوا یطالنخا هلطبح

 دع یلوک لوس لا كصرا "رک هلرابتعا و .ریلی هنلوا

۰ + 

 یزوط كن وص و هنئعس و « هدهس ر دنا اوا قوا ۱

 ۱ یخد یرلةدل وا شعا لوبق یاسوم ند یدارفا

 | هدندنع یموق رزرخ مالسا نیخروم ضعب .ردیورمم

 هيلا عش لحاوس .ردد و دعم ندروعح ا هنغیدلوا

 ناب هدهن هدامو نالوا شفلو نکاس هدنسهبغو

 نویفارغج .ردشفلوا هيم هلبسا كنموق ررخ نانلوا

 هدنس هیقرش لحاوس .ردروک ذم ید هل رلعسا (ناتس
 [ضعب و (زیک د 0 کو 4سلا رلناکر نالوا نک اس

 عضو كراو سا .راروریو یتمان (زهکد) هداس
 نالوا لہعتسم هدیدنع رلیلاپیوروآ مویلا و ی رلکدتیا |

 هنلابج "داسلس ساقفاق هسیا یمسا (نیپساق) اب و (ایپساق)
 هروشوا نظ دوحام ندنعسا (سویپساق) نلیربو ۱

 ځد یباشم نالوا هلیسا ( ننورق ) كسا و قجن آ عماوح ددعمم صوصح هب هيم السا لاها هد ربش ول

 ندمالسا یایفارغح و حران هکر دسر .ردتقد نایاش

 كرلهطق ینویفارغح یلناثع یکی شعب نالوا ربخب |
 دا E e رەر 8 رم ۱

| 

 «ایسا ندننهح یلاعش قرشو اقرش ءابونح رخ رح

 دودح هلیضرا ایوروآ ید ندنتهح برو ینرغ لاعش

 «ناتسربط < ناجرح ینعی ) ناريا هدنبونج بولوا

 الماکیراف رط راس و روی ( نالیکو ناردنزام |
 مزراوخ هدننهح قرش .رددودعم الل همسور | طلغ ندنسا (ررخ) كعساو .رارودیا رکذ یتعیدنل و



 رود ْخح

 یاغو هدنساب رغ لاعش«یلئابق زمقربق هدنلاعش یراناکرت

 لحاوس « لغم و ساققاق دالب هدنتهح برغ «یر رابا

 ندلاعش . رددودعم ندهیمالسا تلاع امام یرراوحو

 «بولوا هرتمولیک ۱۲۰ اب رقت لوط نالوا هبونح
 - ولیک ۲۸۰ یسیطسو ضم نالوا هدنسیطس و مسق

 یضرع ؛بودیا حسو تسک هدنسبب وح ےسڈ .ردهرت م

 هدنسیلاعث ےس «یک یغیدلوا غلاب هبهرتهولېک ۰ ٤

 «هلغعازوا هدننروص نرفروک ر یرغوط هقرش ید

 یسشراق هلنورب وک اب .رافبچ ردق ههرتهولبک ۰

 عفاو هدنتسوا زارب كنيلاعش ضرع 4۰۰ و هدنسهرآ

 هحاسم .ردهرثمولبک ۲۰۰ ید ىلع راط هلا نالوا

 ۲٩ ۳۰ .ردهرتمولیک عبرم ۳۹۱ 44۰ یسهیعطس

 0۲۳۳۵۲ هلا 44۳۲۰ و یلاششع 4۷ ۲۰ هلبا
 | نردزآ یسلاعش ےنق .رولوا دنع هدنراهرآ قرش لوط

 ۳ كل رللوح یهدنفا رطا هدنسوم راروغعاب بول وا رارفروک قوچ رب كچوکو كوب «بولوا یلیتنیقیچ

 | زیکد هدنرلعسوم قلفاروق «هدلاح ینیدصاب وص ینعثررپ
 | یسیونح مسق .ریلاقوروق رارب قوچرب .بولیکچییخ

 هدافتسا زا كب هکاافس ریس ځد ندرلن و « ندنفی

 | زیکد هرق یعطس ۰ ردرلشملپوا كلنیرد ردق هبهرتم
 ممقنم هیکیا هلي هریرح هبش ( هجراد ) هک.یرف

 ۸۰۰و ۰ هدنن رق وک اب «بولوا نرد یخ هسیا

 ۲۵ هلاهرتم ۲۲ ندرح حس موملایلعو ندنعتس

 کیا و «یکینیدنلوا روصت هلناعفد بولوا قلپآ هرتیلیم
 لرارخ رڪ «هسلوا قح هلبچآ لودحرب هدا زمکد

 اوس لرل وص كح هدبا دیازو یکح هدیآ تسک عانرا

 | حسون قوچ كب ,بوئروا یرلتهج قمل كنلح
 اهد قوج هلینقو كرررخ رڪ .ردزسهیش یکح هیلیا

 یه دلوا سو تكسکو هد یس هيلع ءانو عساو

 تاناویح ناباشاب هدزهکد و هدرللوچ قازوا ندلحاس

 .ردلدتسم هلغل و یر هناعسم

 قلا یلحاوس نوتب تكنسیلاش مسق كررخ رح

 قاقاطب یراضعب و قلموق یرارب ضعب « بولوا
 -رط چا گالحاس هدنرلف رط ضعب ا قلشماقو

 ضعبو رلغقاطب و رللوک یلزوط خاطر هدیرلف

 هزیکد  هدنمهح ی رع لاعش صوص) یلبعو هدنرلتهح

 .روینل وب هریغص ریارح قوچرب بيرق هنیریر هدنچا
 « بویلوا هبصق و ربش رب هدنلحاوس تیمش و

 کاوه الوو ناهردژا نالوا یسهلکسا وب لا

 هحتازوا ندلحاس یجد تابصقو ارق راو هدیرزوا

 د ز خ ۳۰:۰

 ۱ یاهننم لمف وب «هدهسرونن روک لحاس رب قلنامروا و

 وق ابو نال رب چ هقشب ند( وک اب) نالوا هدنبونج
 هنب لحاس كد هنبرق یدودح نارا ندوک اب .ردقو

 یرفروک جاغآ هرق هدنتلآ كنبصنم روک بولا آ

e(یراص)عقاو ةدننونح كنو رکاب هدهسرودنا  

 هدنن وح كزكد .روبدنا لکشت نایلرب م راغاص یم هطآ

 (زربلا) هیناریا لحاوس ندبا زاربا یتروص سوق رب
 رلکنا و «بولوا ترابع ندنرلکتا كنلابح *هلسلس

 برغ بوبلوا یسیتنقیچو یتریک كاحاس «هدهس
 (یلهزنا) نانلو هدنکوا یمهلکسا (تشر) که دننهح

 هدنن رق یسهلکسا دابارتسا هدام وح قرش هل رف روک |

 راح یبهمزال طئارش یخد یرفروک (فارشا) عقاو
 ۱۳ ا هسبا هرم لاو رد

 اتاذ لحاوس و هدهسا را و ران ورب و هر رح هہشو

 ۔دلوا هدنلاح قلشماق ابو قلقاطب یلزوط یغوچو غیص

 روک ناقلاب عقاو هدنسیونج مسف رکلاب . رویئلوا

 «بولوا نسررض «ردظوغحم هللا ( 4-طآ نوزوا )و

 ادبم هنطخ لو رپمد یطسو یایسآ «هداروا رلسور

 سبسأت ینسهلکسسا (یوقسفولیاخم) ؛هرزوا قلوا
 رب راط هلیمان (زاغو هرف) هدنلاعش كنو .ردرلشعا

 زفروک رب عساو یععم هلعسا وب هنب شاریآ هلزاعو
 (یاچوق) و (یلردنک) هدنلاهش كنوب یک یغیدنلوب

 هل رفروک زاغوب هرق ۰ ردراو نرفروک یکیا هلی رلعسا
 یسلاعش میمق نالوا دن یرغوط هقرش كرر رک

 هر هیش رب هوم لا (قالشبق نام) هدنسهرا

 ۱۳ وع نتو بوتو
 بونح ادتبا قرهنازوا یرغوط هقرمش هر رح هبشر

 رب نوزوا دتع یرغوط هیلاعش برغ هدعب و هی رش

 هدنسهیلاعش لحاوس كررخرح .روبدبا لیکشن لح
 . ردیلاخ یرثکا « بونلو رلهطآ كچوک قوچ رب

 لحاوس:یریارج نالوا زتاح یتا قوچزآو كجو
 لحاوس ؛یراص و نچچ «(هرغوب هرتچ) هدنسهببرغ
 یدراس و لربک « یل هلق نکلاچ ,قادنآ ید هدنسهبقرش
 ه رد رهطا

 ۳ ندلوج یسهیقرمه لحاوس لررخ رص

۱ 



 رز

 بونح و برغ و لاعش رابنا نلیکود هنجما «هلغمل وا

 ( لتا ىنعي ) اغاوو ويب كا رنو .رتیا ندن راتهح
 ۱ هوس هدنسهشوک یرغ لاعش هلزکد «بولوا یعامربا

 | لحاوس هنو هدنتهح قرش كن و .ردبا لیکشت هیلادرپ

 .روینلو یرلبصتم كن راربن (ابما) و (لاروا) .د هیلاعش

 | هلا ( كرت ) یرلکویپ كا كرلن وب «بونیا ندنس هلام
 ناتسغاد هدنسهرآ كامربا ییاو ردیرلقام ريا (روک )

 -رلکتا ساففاق ید رارہ كچوک قوجرب هدنسهطخ

 - ونح لحا وس .رارولیکود هرارخ رح «بونبا ندن

 هراپا نلیکود هرارح رڪ ندنکلاع ناربا یعب نده

 | اط رب نیا ندنلابح ( زربلا ) یغوچ كرلنوي ,هعنلک
 هده رغ تهح نرکلاب  بولوا ترابع ندرالیس

 هدهیقرش تهح هللا ( دور دیفس ) نیا ندناجنابرزآ
 .ردنااش هنقالطا قامربا ( ناجرح ) نیا ندناسارخ

 ندنبرق یلحاس رخ رح یراقوب ندنبصنم تر )
 .اطبو رللوک هرصرب طوبرم هنبرارب رب كد هنیزیکد قازآ
 (شماق یراص) یهایم "هلضف كرلنوب .بونل وب رلقلق
 هاغامریل( نود ) هک« رویدیا لیکسشت یاچ رپ هلیمسا
 یرلاروا .رولیکود هنیزیکد قازا .هرکص ندکدشلرپ
 لودح رب كنو هدهرص یفیدنل و هدنتل آ هياغع "رادا
 رب هدنسهرا هايس رح هلرررخ رح هل رغح هدننروص
 .یدشفلوا روصت هلناعقد یداشک یرح قبرط

 ردق هنره «بولوا یو یزوط یبوص كرزخ رح
 دروکو ک ؛هدهسیا زآ هلن هرازکد راس یزوط

 .ردبلاغ هنخلیلزوط ليج هیلع اس ؛ رد هدایز نایک
 یبوص هلیسلکود كرا راشو اغلوو هدنسیلاعش مسق

 هدنکیدسا یراکزور بونح «هدهسیا یلتاط هجئدلوا

 رکو هدزیکد رک . ردبا تیارس قایحآ یخد هباروا
 داخلا من رابضتم راق ربا نایک و

 روک و ابما .لاروا ؛اغلوو هدای ز لا .بولوا هلتیلک ی عاونا

 -اوس قالشیفنام و هدنرلب رق یرلبصنم تكنبرلقامرپا
 بيرق هلحاوس وا .رونلوا دیص قبلا قوچ كب هدنلح

 هقشب ندقدلوا ترابع ندقیلاب یفیعت هعلشاب كنیلاها
 یهام دیص سون ۵۰۰۰۰ هدیراوح ناهردژآ

 .راردا جارخا

 ارحا ترا رب لوس یرب ندیکسا هدرررخ رح

 هلبا هیمالسا تلاع هدننامز هبسابع تفالخ بوئلوا

 | قلاب هدنتهگ اريل نویلم رب یونسسو « رینیک هلیتعنص
 سلدنا « هللا طب یتسهطخ (هساملص) هداصتا برغم ۱

 روح 4

 هیرحلش ار تراعت نانلوا ارحا منم کیو را ی ربش ( راغل,)

 یکهدنفارطا كر وکذم رګ یتورخ ك رللوغم هدعب

 رب نوزوا هنراجت و «هلک 2 | بی رخت یبهیمالسا تاراعا

 ریش راغلب یربش ناهردژا اریخاو ؛شمریو هلصاف |
 لا كنبرلهلکسا روک ذم رع بوک هنب , كنعدق

 زیکدهرق ید یسهلکسا وک اب .ردشمک هنج یههم

 كنطخ لوبریمد نیا ادب ندنراهلکسا موطاب و قوب
 یایسآ «بودیا تیمها بسک هنوکن دن وک« هلغا وا یساینم

 هبراجت یایشا هلرلیط وب ندیک هنطخ لو ریهد یطسو
 هدزیکد و . رونلوا لقن هبهبرص تک ارم ندهلکسا و

 ناریا هلیکلاع هبسور هدحاشاب تراعت نانلوا ارحا

 . رولو عوقو هدنسهرآ

e 9۱  
 (غطا ءاعسلا ءام نی ساع ایم ] حد

 هدير بولوا ندع نایعا ربارب هللا (سوا) یردارب

 ةنیدم سوا ی ها جرزرخ یب یربادنو؛شلوا نکاس
 ییا هعلشاب یرلقدنل و مقنم كنسلاها هرونم

 همالسا لوا ند رج جرزرخ ی ؛بودیا لیکشت ی هلیبق
 «بولوا لخاد هسدادع راصنا هد وس ترجو « شاک

 تراسحو تعاصش زارا هداعلاقوف هدناونع نالوا عقاو

 لاحت را .یدیا شمل وا دیبش یسیلیخ رب ندنرلصا و شا

 « لر هدیآبلط سملو اند راصن اكن هغبلخ هدي وہ ترمضح

 قیدص رکبایا ترضح هدعب «هدهسیا راشغلو هدنفلاخم

 تن هواعم نر لی رب هدعب .گدرلشعا تعب 1 هضر )

 هلدیزب «هلغلوا عبات هب (امضر) ريب ز نب هللادبع هدننامز |

 .ردرلشلوا ناشیرپ«بولوا بولغم ندنفرط یرکسع
 هرلف رط راسو سلدنا دیش رفا «سصم «قارع «ماش

 اع قوچ رب بقلم هلیبقل یجررخ ندرلندیا ترجح
 .ردشعشبتب ریهاشم راسو ایداو

 ثراح یلغوا .بولوا ندهعع

 ۳ شعب ندنسيدنڪ هلیسهطساو
 قووم ردقوا یاور ؛هدهسبا لوقنم هشرش كیداحا

 نت
 اما هوارغم دو دعم ندرب رب لئابق

 ندنسیدنکو ؛شعوقوا هبطخ هنمایهوما تموکح

 (دوعسم) ىلغوا كلوب هدعب و (ندوناو) یلغوا هرکص



 یز

 كنهوما تلود«بوروس تموکح هلبما (نوررځ ونب)
 نالعا ید رانو هدننایم فّئاوط لولم هدنضا رقنا

 ۱ تم وک هنس A۸ لدهن راب too .ید را شع | لالقتسا

 هقالع هزیق رب هدنعسا ( هزنع ن رک ذب تن همطاف ) |
 لتق یو 1 ندنکیدمریو هنسیدنک یردب «بودیا ۱

 بولغم ندنفررط نیطبام هدروک ذم جرات ؛بوروس

 یمهبعش رب كنورزرخ ىن = .ردرلشل وا لعحصءو

 .ردرلشمروس تموکح هدف سابارط تدمرب ید
 كناذ چاق رب یتآ هجو رب ندهاصع | ی ی

 هک(یراصئالا سوا ن 4ع.رخ:ردیسا ] 2
 ردب «بولوا یردارب كسوا ن دوعس» ندراجت ی

 یراصن الا تبا ن هع رخ هراعوا سس هارد لاو

 ۔انصا كنسهلببق همطخ ین ینیدنلو بوسن ٥ هک.یسوالا
 «بونل و سحاح هدناونع ۳ و رد و ؛شمرق یم

 لج هدد .یدیا لماح تار و يطح 1 هدهکم 2

 بول و هد وت ص ترضح تبعم هدنرا دعقو نیفصو

 -دلوا دیش كنب رلترضح رسا ن راع هدن هعق و نیفص

 ىنراقدلوا شمروبب « ةيغابلا ةفلا اراع لتقت »
 ردق هب هل وا دېش« لر هدا فس لس« هک عا رطاخ رد

 . ردیسیوار هشرش ثیداحا ضعب .رد.شعآ برح

 لبق هک. ےک نا هعرخ دوخاب تبات ن هک زاد

 تامالع هدزمدنفا ( ماص) تانک رخف ترضح ولا

 دزن ینوک هکم حق و ؛ شمریو ربخ « بوروک یلوب
 -وا قرشم هلمالسا قرش «بولک هی رب تیپ ترضح

 هدعب هک یلیسلا یرح کر یدیا شا

 ۱ ن اک نابح یردارب «بولوا نک اس هدد رصد

 ن هعرخ س .ردشعا تیاور هشرش ثیداحا ضعب

 هبهنیفس ربارب هلبا با نو رع ندنفرط یشاجن هک.مهج
 لها هک ثراحلا نن هم رخ  .ردندرانانلوا باکرا
 دحا هک «هم رخ ن هعرخ س .رددو.اعم ندرصم

 میصاع ن هعوح بس .ردشلو رضاح هدناو راسو

 ن ل دزن وعم ندنفرط یوق هک یلکعلا

 بوروی حم یزو هلیلا لرابم نمدنفا (ماص) هللا

 ا ردکنم نیا ندنسیدنک هک. یمطخ | یراسنالا رم نی
 ندنایاصص س .ردشعا تیاور هشرش تیداحا ضعب
 ریارب هلیسهدلاو و ردپ ید هبردیعلا مهح تب 4عرخ
 .یدشعا تره هشبح

۲۰۲ 

 نالو عوقو هدنسهرآ هلببق ییا ندببس و و؛شعا

 هدنقح یتا لنق یموقم .ردشفلوا لتق هده راح
 :ردندنراعشا *هلج هعطق وش ید دلب وس

 رب هعلا باضر ناک ةاتف

 لیبجنزلا هب لعی اهب
 اهبح ىلع اهابا تلتق
 لنت وا تلخ نا لبتف

 روپثم ندنسهبناساس وام كنا را و

 ۔ریشون » | .ردیمسا كلداع ناوریش ون ] 7
۲ . ۰ ۰ 

 | ۰ هروب تعجارع هتسهدام « ناو
Eهنسهقبط نایاکشا كعدق سرف  

 كنبشک چوا ندنکولم بونم ) *

 یرادمکح یصنکیا كنسهلالس نایناکشا یسبجنرب
 «بولوا فنخ هنبردپ . ردیلغوا ۵ (كشا) «بولوا
 ترضح هروک هتیاور.ردشمروس تموکح هنس ۲

 .ردشغعوط هدننامز كنوب )ع( یسع

 یریخا رادمکح كنءروک ذم هقبط یسیعتکیا س
 ۱۳ «بولوا فلخ هنن ردب .ردیلغ وا كناشالب «بولوا

 .ردشمروس تموکح هنس

 رکبراید و ناجابرذآ كنااکشا یسیچوا سس
 «بولوا بوسنم هنسهبعش نروس تموکح هدنرلنهح
 تموکح لدهنخرا ۲۰۸ ندنخرا ۲۱۳ كالم

 رشدرآ نالوا یس وم كننلود نایناساسو ؛شمروس

 كنو تبا ؛بودنا هن راحت تقو یلبخ هلا ناساس نب

 ۲ ردشل ردتبا لتف ندنفرط

 ندنس هبرو# كولم یلهد(-ناطلس) ۱ ی
 بولوا یلغوا كویب دریکناهج ] 7

 هدنکد«هدلاح یتیدلوا هدنشاب ۳ ۰ «هدنخ را ۱

 .ردشاردتبا لتقف ندنف رط ناهجهاش یردارب ۱

 ییا ندبو لآ ( - زوربفو- ابق)
 » هلودلا دضع » | . ردیعسا هل رارړکح تب

 [ هلروب تعحارم هنیرلهدام « هلودلا لالح » و
 یالع مظاعا ( یدنفا دج - ال. )

 هدهیناش تلود «بولوا ندهیناع ۱ 2ر



Tal 

 .ردسبعچوا كنالع ندیا زا رحا یبهیمالسا تشم

 هعود ندزسنارف هدتناور رب و ندمور ما رک

 رب هدنعما ورسخ ریما ندهیناشم یاما یزبق «بولوا
 .هتشبنا هدننس رغص هجرت بحاص «هلکعا وزن هناذ

 داب هلیمان یاق ورسخ ریما «ندتغیدنلو هدنناب یس

 تربش هلکغد ورسخ الم هللاعنسا ترک بونلوا

 مظاعا راسو یوره ردیح ندلا ناهرب .یدیا شلو

 هاش هدهردا هرکص ندکدتیا مولع لیصحت ندالع

 هلا هدافاو سیردن هدنسهسردم یلچ هدعب و كلم

 هدنرود ینا ناخ دارم ناطلس «بولوا لوغشم ۲ ۸۳

 ینا ناخ دمت ناطلسو ؛شلوا رکسعیضاق هدنخ را

 ؛شعلوا اقا هدکل رکسعیضاق هدنراسولح كنب رلترضح

 هدنرلسولح انا كن رترضح ینا ناخ دارم ناطلسو
 ۱ تعنع هباسدنغم هدناخ دع ناطلس ترضح تسعم

 هدنراسولح یصکیا كناخ دج ناطلس .یدا شعا
 ندنعق كلوساتسا ؛بونلوا نييعت هقیظ و شد لات

 رادکسا و هطلغو لوماتسا هدنخرا ۸۱۲ هرکص

 خد کلسردم هبفوصاب [ قرهنلوا بصن هنب راقلیصاق

 هیلو رب هدعب .یدیآ شارو هبح و هند

 بحاصو عاص یی ناروک الم اف ترضح هدنعچ

 بولوا ربغم « ندنغیدل آ هنفرط لوص فەجر

 ۱ سی رد ‹ هلا ان هس ردم ر هدارواو « تبع ع هب هسورپ

 هدنخرات ۸۱۰ «نکیا هدقلوا لوغشم هلا هدافا و

 تخشم هرکص ندیمجع ندلارخف لبلح هتداعس رد

 دنسم و هنس ۲۰ و ؛شلوا بصن هنیدنسم هیمالسا

 یسهنس ۵ «ه رکص ندکدتیا هرادا هللادع لاک ین یلاع

 یسەسردم هلا لقت ههسو رب یثعن «بودیا تافو

 دحام ددعتم هدلوبناتسا .ردشغلوا نفد هدنسهربطخ

 « ررد « هدهقف بولوا تاذرب لّصاف و ماعءردشع | ا

 | هک.ردشمزاب حرشرب هلباونع «رع» و نتمرب هلیاونع

 حرش » . ردلوادنم العا نیب و روہشم هد یسکیا
 هبیوانصب ریسش ( ٠ه « ولت » هدل وصا نف« ه « لوطم

 ۳ یکیمیدلوا یناقیلعت و یثاوح 4 هربتعم بتکر اسو
 EE تمر هلیاونع « لوصولا تاقم » هدلوصا

 رب ید ه «صیخت»۰ردراو یجرشرب هلناونع « لوصالا

 هدنقح یسیدنک یرلتمضح عاف . ردشمزاب حرش

 -رعش تعیط .شمراروروب ردیسهفینح وا لرامز

 : ردندنراعشا لج تم وش بورا 8
 یای راقآ زامروط بجع كنيراس همشچ ممشچ وب

 یشاب رد هدنغاط الب كنيع لوا هسیا راو رکم

۳۰:۳ 

۱ 

 الو E ایس ر فو رعم

 :ردندنراعشا تب وش .یدبا مرسم هدنکو لب

 ندنسافص ماح بّوچک كدابا تشهد رهد وب

 ندنتساک ملا ةندآ یزو مدرروچ

 ندهيناغ یار عش نرحاتم

EEA۳۱۳۰  
 كنارزوصعب ه دعر بول وا هير لە باد كن دنفا

 :ردکنوا تس وش .ردشفلو هدنتاتک ناود

 راشمارآ قوچ كپ کزغا كنس هجک نود
 راو مربخ راشع د هیا وید هله ورسخ

 یدنفا و سخ

 اكو ٤

 هرصم تیودخ و ندو نر

 رصم هلکلهدرکرس . ردیلهمارد «بولوا ندنلاچر
 ؛شلوا داماد هموحم اشاب لع دع .بودیک هداج

 كنادوس هدعب .یدیا شالوا بصن هنغل رادرتفد رمصمو

 یلیخ «بولوا ا هنطب رو طبض هلسهرادا ۰

 ۱۲۹ لدوع ههرهاق هرکص ندکدلروک یمدخ

 :ردکنوا تب وش .ردشعا تافو هدنخرات

 هدنر رس انغتسا هرزوا زان رتسب شهرونوا

 لوا زاب ییالبواو و هآ نالوا هدنیوک رس

 ناخ نایلس ناطاس ینولاق ۱ ۳
 ۲۰ «بولوا ندنلاج ر یرود ] +

 نالوا عقاو هدناتسراحمو ؛شعا كالیلاو هدهنسو هنس

 یم و تریغ قوچ كب هدنابراحم راس هلیس هب راحت جاهم

 . یدا شلروک

 جا یدنک ندنتیسوأم « هلغفلوا عفر یسهبنر و لزع

 . ردشلوا فلت هدنخ را ۹٩۵۶ «قرهقار

 بوارعوا هیهاشدای بضغ هدعب

 ا ار 0

Eندارزو نک هترادص دنسم  
 «قرهنلوا هير هدنوباهه مرح .ردیلهنسو «بولوا

 هلیغلاخآ یرچکیو

 هدنخ را ۱۰۳۷ .یدبا شمقیچ ندی واه یارس
 4 شنا زارحا ییسهبر قاراریلس

 هلغوا نیبعن هترادص دنسم ابقاعتم«بولوا ینا رزو
 هزابآ نالوا شعا نایصع یاول عفر هدیلوطات « رار

 یتسیدنک هدمورضرا بولوا رومأم هنلیکنت كناشاپ
 ارفظم«هرکص ندکدتبا روبج هکلید ناماو هرمصاح

 ناربا هدنخ را ۱۰۳۸ و :شعا تدوع هئداعسرد

 «بودا تمنع هف رطوا هلقل راد رس «هدقدلجآ ی رفس



 رس

 بولغم ًابلک یرایناریا و «بیرخت یراراوج نادمه
 « هد سرا شهثبلاچ هحرلبآ زف هد ادغر هل رهدیا

 .«یدیشعا تدوع هنسانشم ندرام بوم هلوا قفوم

 عج رکسع لقیلک هنیدرام هدنرغص یسهنس ۰

 ی رلکدتیا لیجحت یکبشیریک هبهراحم هللاربا «بودیا
 هسدورو كن رکسع رانا هاک هجر تحاص (هدلاح

 ؛نایمرد راهلیسو شعب رکید هاک و یتکیدنیا راظتنا
 | ناب یغیدلوا شم یامز كنبرفس دادغب تیاپو

 هدد ربع «ندنکیدتا بانتحا ندیرح «كرهدیا

 یسیدنکو «شمالشاب هکعا روهظ تاکرح رسا و
 هدنداعسرد لاح و .یدیا شعا تدوم هرکب راید

 یافعتسا یسیدنک «قرهنلوا لزع حلوا مولعم

 ؛هدهسیاشاواتع نع *یبنم هنداعس رد « هل دصقم روصق

 رکب راد و ؛ شمال تونل هنسخ «هدنلوصو هدافو

 لماح یتامرف یلتق اشاپ یعتم نانلوا نیبعت هنکدیلاو

 ینعوطقمرس «بودا مادعا هداروا یتسیدنک «هلغمل و

 هلا هنس ۲ یترادص تدم .ردشمردنوک هلوساتسا

 | رادغ «هد هبسپ دبا لاو زا UA راک و روسح .ردنآ ۸

 .یدیا زراوخو
 ناخ یاس ناطلس ( بس دجم)
 ناخ دوج ناطاس هللا ثلاث

 «بولوا ندنسارزو یرود ناخدبجلادبع ناطاسو ینا
 «قرهنلآ هنوباه نوردنا نکیا كچوک .ردیلهزابآ

 كچوک هدنخرات ۱۲۰۰ و ؛ شفلوا هیر هداروا

 هبلاراشم ؛بوقیج ندنوامه یارس هللا اشا نیسح

 اشار و رسخ

 | هدنخیزات ۱۲۱ .یدا شل وا ادختک هدعبو رادرهم

 وا هنپ ؛بولوا یلاو هراصحهرق هللا یناریمریم بتر
 «هنیرزوا یرلحارخا ندرصم كرلزسنارف هنس

 تع زع هرصم هدنتیعم كناشاپ دیشروخ قیساردص

 نکیا هدارواو ؛شاوا یظفاعح هردنکسا .بودیا

 هدهرصوا .یدبا فدا هیحو هنسیدک یلبلاو رصم

 ارک مع توف لاخ ندشروش عاقبا یرلنل وکصم

 نالوعوقو د كنیلع دع نانلو یسهدرکر بس هن واعم

 عفد هجرت بحاص «ندنغیدلوا یسهلخادم هراهننف

 رر كو هحرصم «هفتشب ندقدمهلوا قفوم ه هنتف
 | نونسب ید ییلع دم نالوا شعارق رادتقاو ذوشن
 | - هلوا ردتقم ههظفاحم ینعقوم «ندنکیدلیا شبحوت

 .یدیا شلوا روح هکلکج dl هل رب یرہےم بوم

 «تیالس هنن «لّاربا «هنسو «كيالس وعر هدعب

 ر س 7 :۳۰

 ناطلس مصع «قرهنلو هدنرافلظفاحم و كلبلاو یو

 «بولوا اب رد نادوبق هدنخک راز ۱ هدنناخ دوې

 «هرکص ندقدناق هدماقم وب نامز زواد یی هنس ىلا

 لوب ‹ صراق هدعب «مورضراو « لنزع هد ۳

 «بولوا برد نادوبق 2 هد ۱۲۳۲۸ و ؛شفشوا بصن

 هرادا یه رڪ روما هداز ندهنس ترد ید هعفد و

 .یدبا شاوا لثان هنابقفوم ضعب هدزیکد قآ و «شعا

 هدرلبک هرکص تدمر «قرهنلوا لزع هد ۲

 یعیدلوا شمریدتنا هنب رارکسع قارب كلکی نانلو

 نیسح اغآ «هلغاوا یهاشداپ لوبقمو روظنم دیدح مد

 نواو ؛شلوا رکسعرس«قرهلوا یعنکیا هرکص نداشاب

 «ورکض ندکدتیا هرادا ییاقمو تدم بیرق 4 هنس

 كر هلدیا دعاقن ییالوط ندنتخوذجش هدنخراا ۲
 شالوا نیبعت هنتسایر هبل دع ماکحا سلح هرکص هنس ر

 -ولح كناخ ديحملا دبع ناطلس هالنخ رات ۱ ۲۵ ۵ .یدبا

 یارحا ردق یآ قج نوا .بولوا مظعاردص هدنرلس

 ندنتخوخش هنب هد ۱۲۵۰ .هرکص ندکدتبا تااکو
 ؛نکیآ هدقم روت وا هل تا «قرهنل وا لع ینالوط

 - هرص یسارحا تاقیفص هدنقح بولوا رومام هتماقا

 «هلکعاروهظ یخد یرلهدام ایادهو توشر ضعب هدنس

 هدنغاط روقمت هلئدم هنس کیا یقرهنلوا عفر یرازو

 رارث ا هتل ا لوغهرق هام هرکسو هو ام

 ا 2 لا هد ۱۷۶۷ .یدا شلرو
 سلاح ابقاعتمو ؛شعاتدوع هلداعس رد «قر هل روب وفع

 ر راسا هد TEEN .یدبا شلوا رومأم ۵ هیلاع ۱

 «هرکص ندقدلاق هدماقم و ردق یا قع نوا «بولوا

 ساع «قرهنلوا لزع ینالوط ندتسیریپ فعض هنب

 تاف و «هدلاح ییبدلوا زواعمییشا ناسقط «هدنس»رخالا

 نفد هدیراوح یراصنا بواابا ترضح «بودیآ أ

 «بولوا تاذر مع رکو میلح یلزو تلاوت دعوا

 نالوا یرلهدرک هبرت .یدروس قوج یکم ر دشاتب مدا

 لثئا ههیلاع تاماقم تاوذ قوج رب ندنرابلدا زآ
 هداعلا قوف هموحم اشاب ىلع د یلرمصم .ردرلشلوا

 یدنبششرپ هدنراوجیمهرت .یدیا راو یموصخو نیک
 -ردراو یم هناضتک رب هلیس هیکت
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 هنسهدام « ولنیچ راب ناخ ۱ ۱

 . هبرویب تعحارم ]
 اساس ندنکولم عدق نارب 3 ۰

 یمرکی 4 EE ناب E و رسخ

 رویشمو یغوا لمره «بولوا یراد یینکیا

 هدنګ را ٩۹۰ لدالیم .رديورون كلداع ناوریشون

 اشا ورسخ

 هن یسیدنک هلطاقسا یردب ندنفرط هنس وچ مارب "

 .دنک هنیپوچ ماربب بقعرد «هدهسیا شغوا سالجا
 هینرطنطسق زرو ر و رخ «ندنکی دنیا تنطاسنالعا ىس

 هكا احا هنیدزن 4 ( سیروم ) یروطاربعا مور

 ؛بودا داماد یسیدنک روطاربعا و :شلوا روبح

 درط ندناریا ییهنیوچ ماربب :هلکمریو رکسع هننیعم
 سیروم هدعب .یدیشلیا طبض یتوروم كلم كرهدیا

 « هلمس هنا قلآ ییمافتنا كنون ورسخ .یهدقدنلوا لتق

 موج همور دالب هلرکسع یتیک هدنخ را ۰ ٤

 طیضرارب یلیخ رب و ؛بیرخت ینتتهح یلوطان | «بودیا
 بولغم ندنف رط سوبلقاره هد 1 ۲ هدهسیا شما

 .یدیشلوا روب هکر یرلرب ییدتیا طب بولوا
 ندتموکح كلهنس ۳۸ «هلغلوا التبم هتهاقس تباہ
 یلغوا «قرهنلوا سحو طاقسا هدنخ را ۰۲۸ هرکص

 نالوا هلزبقر هدنسا نربش .ردشعلوا سالحا هبوریش

 مور نالوا یسهحوز .ردناتساد رب روہشم یسهقشاعم

 دب هیس (میرم) هدیقرمش بتک یزیق تی روطارا
 (ترنا) یعسا كون نوع ضعب «هد هسیا شفلوا

 مازماا یتعیدلوا یطلغ كىو كنعما (نریش) بولوا

 كنمدنفا ( ملص ) تاشاک رخ ترضح .ردراشتا

 هنسیدنک .بودبا یداصت هننامز زیوریورسخ یلوعد

 تأرج یک قریب ینداعس همان نالیرویب لاسرا
 .رد ورم یفیدنلو هدهناخاتسک

 یارعش مظاعا ( = ربما)
 یدادحا بولواندسرف | یولهد ی

 - دنه یسیدنک «نکیا ندنسولوا (نیچال) هدناتسکرت

 زیگنح دوجربما یردب ۰ ردشع | تاشو دل و هدیاتس

 یلهد ؛هلکرت یتسهبصق ( شک ) نالوا نطو هدنسهنتف

 یساما كنو كرهدیک هناي كفلغت رع هاش یرا

 ا 15۱ هجرت بحاصو ؛شمک هنسهرص

 هوا معاق هنر هدننافو كننردب «بوغوط

 راعشا:یدیا شغلو هدنتمدخ كنجاقرب ند 8
 ندکدتیا راپنشا بسک هایسه رهاظ تالاکو هلیتایدا و
 « هلباستنا هنیدلا ماظن 2 ندهللا ءايلوا ريهاشم «هرکص
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 ۱ لهدو : ۰ سم

 و

 تیاپ كرهدا تاذ نیز ید هللا هیئنطاب تالاک

 هکمروس رعرب هنایف وص بول وا عطقنم نداد قثالع

 - ریتک هدوحو :رابآ قوحر راد هف وصت و ؛شمالشاب

 هدرعش عاونا راسو یونثمو دناصقو تایلرع . ردشم

 ٩٩ .یدیا راو یس هرې ید ندیقیسومو یراهم

 كنیراعشاو «یفیدلوا شا فیلأت لئاسر و بتک
 دیعس ناطلس .ردیوم یغیدنل و غلاب هتبب كم زو رد
 «هلغلوا دقتعم هلبسهدایز ههجرت بحاص رغنسیاب

 یمرکی زون «هدهسیا شا یس قوج هنعج كنب راعشا

 شفلوب اهد كم ییا هدعب بویمهلو هداز ندتس تك

 راشم ناطاس .ردشمام هنلوا سرتسد هنسیقاب «هدهسپیا

 7 د غلا روپشم و یتسهسجن لورسخ ریما لا

 رب هدنفح حجرتوب هدنرلنبب «ندنکیدتیا جج رت یبیماظن
 هدننایح لورمسخربما .ردشعا نایرح رهشقانم قوج |

 جش ریش عاش تح «بولوا ریکلاع یترہش یند
 بحاص انعم < هدنتخ وحش نس « كنب زاريش ؟یدعس

 شعا تحایس هناتسدنه «نوحا تمشيروک هلا هجرت

 و ید یراعشا ضعت لور خرما ۰ ردن وص یعیدل وا

 تافو هدنشاب ۷۲ هدنخ رات ۷۲۵ .ردبا تلالد هناقالم

 ماظن حش عقاو هدنلحم (رو ثایغ) تانیلهد .بودا

 ترد یسیدک ی راعشا« ردششوا ن نفد هدنسهبرت تكنیدلا

 یراعشا بدلوا شل وس کک «بوربآ ریش

 طسو» ی رلکدلیوس هدنرع طسو «« رغص)ا هغ »

 ««لامكلا ةررق»یغ رلکدلی وس هدنتخ وحش لئاوا .«ةایحا
 ید یرلنالوا رداص ندنسیدک هدنتخوش تیاپ

 تایلرع .یدیشعا نود هلیراناونع « هیقیلاهبش »

 ید یرلهم وظنمو یواثم قوجرب هقشپ ندنداصقو
 )کت « ¢ « تش تشه « هک «یشب هرلن و «بولوا

 «ورسحو نرش»و «نونجو لبل »¢ 2 »4«۰ما

 لیکشت هعوج رب هلیلاونع « ورسخ ریما هسجن» «رد
 ««ردنکس هنا ۰٩» همان ضخ» هقشب ندنو .رویدیا

 نارق» < « رهلا رهاوح» «« یورسخ زاجعا »

 تار » «« بولقلا سا » « رارالارح » ۰« نیدعس

 « « ىلهد مرا » ۰ «دنه بقانم » ««اغصلا

 « رایراهح تالاقم » « « راوالا علطم » «٠ همانقلغت »

 قوچ رب رکید روثنمو موظنمو یرل هم وظنم هل رلن | ونع

 :ردندنراعشا "هلج یعابروش .ردراو یرلهلاسر
 دم و رب لد ارلاسیقا

 دوب ایه یراذک رورغ رد هک یر

 دوس اق

 فیرش هتکن نيا نمز ترواب تسیئرو

 دوب (اقبال) نک بلق وچ ار (لابقا)



 ی

 ۳ 7 ا GEDO TANTS WT اون... ۲ ها ا ام زا اأ

 ۰ 4 هه

۳ ۳ 

 نرق یعتواادجم ۷7 ینطصم)

 -وا ندنساط لنا ی ره

 كن هبناع هات كنیکدا لا 1 رع ندلا بطق بول

 قربلا» یعیدزا قرهلوا کاح نخ ندنفرط اشاب نانس

 هبکرت ناسل یخرات یلناونع « ینامعلا ےتغلا ین ینایلا
 .ردشا وا عقاو هد ۸ ییافو .ردشعا هجر

 2 درد نوا كنس هلالس راب ونزع ۱ 2 و
 ب ولوایرادم دوصویح ۱

ofفاخ ههاشمارپ یرد هدروهال هدنخم رات  

 هدار ورسخ

 یردب هد هی آ شمروس تموکح در ؛شلوآ

 ۵ ٩ رلیروسغ نالوا ش
 رایوزع ««لرهدیا سحو ذخا ید ینو هدزخم رات

 :ردرلشم I هنتلود

 ۔رارادہکح یلهد (نیدلارصات) | ۾
 گاو انتی رابه ناطلس ندا ۳

 شا طیص یی هن نع هدننامز

 هد را VN «هدلاح یفیدل وا یربزو و یسهدش

 ها طبض یتضت با لتف یبلاراشم رادمکح
 طاقسا ندنف رط هاش قاغت ندلاثابغ دئس وا هن هد

 .ردشش وا درطو

۰ 4 ۱ 

 [۰هلب روپ
 ندننافاضم اینه کیا رخ

 O رک د کو
TH Aیھ دق کم  

 یسار طة م تنال ریهاشم ضعب ؛بولوا هرصذ ر

 هسا ش

 ا دلا نا |
 تعحام هنسهدام_ « یهاش

 رک ههروک ذم هیحان ( راوزمس ) هدعب ردو

 .یدشلاق ورتم درک ورسخ «قرەنلوا ذاخا

 رعش یلنام ی رج نرق یھ و | یورسخ -ا رعش دای رحهن رق یا وا 2

 الم هجرتلافلاس«بولوا ندنس

 و یخ ) ناشلوا د هدى راق و . رد دیقح لور سخ

 تو تب وش . ردلعخ قلوا یمع كن (هداز

 كدلرا یبقر بول ۲ هکناب

 نس هليا ریس یهمورس یا یمرولاق هکناي
 دی تحس

 هللادبعو ندنسارعش ربا ءاروام :
 یو رسح

 - وا ندنرلحادم كنك زوا نا

 :ردکن وا تب وش .رديلدنق رع بول

 ارمشیوخ مکشا لفط

 مادیع وس ره دوده

 نداد( ی 'یرب علا ٹراحن) .E ۰ 5 جلا ۰ ۱: ۵ ۲ ۱
 ۳ 3 را ۲ ےل ات تی

 یرالغوا .بولواندب ولق هغا وم و

 تسا هدرک مدرع یاو سر

 تا هدرک مک ارد

 . ردند ها ید دیعو سقو كلام

۱ ۲ 

۲۰:۹ 

 ا دف ا ا
ON ۳4 

۰ 4 

 ی

 ( را یراصنالا بابا 4 14
 هدنسهعقو هسدح بواوا ندهاص 7

 .ردشه و رضاح هدنتعیب ناو رو
 وتم ندهیسابع ج (هيحضاولا) ۱ فخ

 روپشه لا نشدتب هدننامز هللا ىلع لک

 .هرصاعم ك (بیرع) ندنابنغم هنی ؛بولوا ندرلهینغم
 ۰ رلمس

 ا مرا همای هل راد | هصا ه دم 1 ام هلیا زاعح 3
 رگبابا ترصح بول وا هبصد 7

 ندنفرط لهح یا ن همرکع هدننامز (هضر) قیدص

 هنسهدام « ناصح رک وا ۱ ۱ 1

 .هللرویب تعحام
E0 ا ندنسا رعش ناربا  

 :رديصاح

 ندنسوا وا یاتغچ لصا نع ء(كي : نح )ین

 تا وش .ردشماشاب هدیاسا رخ هلا یفیدل وا

 :ردکنوا

 ناروا یوس نارا ز دیرآ یم هشدش كي

 مدنب نیبوک شوک رکج نوخا

 لیشتح االوم .بولوا یلناشاک یسیعنکیا
 :ردن وا تس وش .یدآ ندننادرک اش

 تيوس ندمآ رایسبز لدیب نء منم نکم
 مآ ی رابکی وزرا مراد راب دص رک هک

eیسهلوک ی. زرب كدیشرلا نوراه ا  
 درع

 ا هليقجو لهح«بولوا
 ارورفم هرمصم كلم «ندنف رط هبلا را-شم هفیلخ

 رصم اعر هو عرق نالوا شا ییساوعد تیهولا

 .رد وص یمددل وا شاد بصز هنکلبلاو

 روهظ هدنلئاوا 4بسابع تفالح ن

 ج «بولوا نداسبطا ندا 0

 .ردشماشاب هد رص ۰ یدیآ بهذلا

 هللا یسوم ترضح ؛بولوا نداسا

 «بودیک هنالظ هللا نین رقلاوذو یتاقالم مر

 ینیدنلو تایحرب موبلا هیلع ءاننو «یکیدجما تایح بآ

 شعب یفیدلوا ( ناکلم ی ایلب ) یعما . ردرویمم
 ۰ ۶ 5 ۰ ِن ۱

 Ca) سنك م بتک «هد 4أ روک ذم هد راسن ت

 اس «ندنغیدغلوا سد 17 رب هلا ےسا و دلاسا

 () ی 7 سابلا ن نالوا حرصه هدهروک ذم بتک یعفر

 هدننامز ۵ (,ع) میهارپا تروح ,ردلقح یملوا ینیع



 ر ض حج

 یآقالم هل ( ع ) یسوم ترضحو یسلوا شماشاپ
 هيف فلتح و لوهحم جد كننامز رتاور نالوا هدنقح

 ۰ رورتسوک یتغیدلوا

 هنسهدام « رطح ندلالاج ا

 [ ۰ هبرویب تعحارم 9

 قالخا» «بولوا ندنسامک یرحه ی

 ییلأت رب هنایفوص هابناونع « ایفصالا تا ءاشالا
 .ردشعا تافو هد ۹ ٩۱8

 دانا هر دز الالحب" س 4

 ا
 یغیدلوا یضاق هدهروک ذم هدلب یردپ .ردیلراصح
 هدعب ؛بودبا مولع لیص#ت ندنسیدک هداروا «هدلاح
 یهیلقنو هیلقع مولع ندنوا «هلاستا هناکی انالوم
 .یدیا شلوا یداماد بول آ ید ین زهقو شعا لیمکت

 هلببسح ییاقتها و دج هداعلا قوف و یماکذ ترفو

 یلوط دب ځد هدنونفو مولع قوچ رب نایلوا لوادتم
 متفلاوا .یدیشلوا سردم هدنتکاع «بودما بسک

 دالر هدي رلتنطلس لّئاوا كنب رلت مضح ناخ دم ناطلس

 هلئسا ندهفلتخح نونفو مولع ؛بولک تاذرب ندع

 باوح یر 3 كنامز یال «هدلاح یکیدتیا داربا

 ندنو كاف ترشح تل مارا
 « بوليرو ربخ ندهجرت بحاص «هدقدلقیص یناج

 هدنرلشاب زووا زونه تقووا یسیدنک و؛شلوا بلح

 هبالع ریهاشم یفایقو نس «هلغموب هدیرکسع یزو
 شعا توعد یفافخسا *هدنخ كياذ نایوقوا نادیم

 هنتتسهقاو كنها ییدتیا دارا كندا « هد سیا

 كکب رضح هک وبلاح و ۰ شمریو باوج كب رضخ
 بولغم «بولاق رجاع ندباوج یسیدنک هنیرللاوس

 هیلاراشم همالع « هلغلوا بحوم ینتبن ونع هداعلاقوف

 « بودیا دیازن هنوک ندنوک یهجو و رظن هدنقح
 قوجربو «هیحو یکلسردم كرا هسردم شعب هد هسورب

 یلوطان آ هدعبو ؛شاروب نیبعت تاصصخو فئاظو
 .یدیا شفلوا بصن یخد هرلاضق ضعب هدنلیا مورو

 | یسیضاق لوبناتسا قرهلوا یر هدنخق كلومناتسا

 «قرهلاق هدماعفم و هنس ٣ یتعب هلدهتنافو .بولوا

 ۸۲۱۳و !شعا اینا بسک هلدتنافح و لدع یارحا

4 

1 

eV 

 نرق یجت وا (یکمربلا نامع نب ا

۰ 4 

 و

 ۔اقعو و تەوادم هنسد ردن هقلح .ردشفوا نفد

 االوم ندنرلګا«بولوا قوح ك رلن دنا هدافتسا ند

 هداز هجاوخ «یبرعلا یلع «ینالطسق نردنا میصم

 قالخا نسح .ردشعشیت الع ربهاشم یک یلابخو

 هییعتایدا .یدیا بسانتم هلبلع ید یساوشو ده زو

 تعیطو یسهعساو تام ولعم د هدهيکر و هہسرافو

 یراعشا لومقم هددثلت ها «بولوا یسه رعش

 مظن « هيون هدیصق » رب زّوهکم راد هدیاقع . ردراو

 ندفرط الع نانو یلابخ الم یدرک اش هک«ردشعا

 رع هلیناونع « نيتليلوا ةلبا هلاجم » .ردشوا حرش
 یران آ ضعب راس و یسهیئون هدیصق رب رکید هرابعلا

 .ردراو
 :ندنس هب رع راعشا

 لظ كمسج نم ير يلع نح ول
 ی ور سن وماي

 فافرو ییاظع ربقلا نم كايح

 فاقو دعب نم

 :ندنسهیسراف راعشا
 تسدتلاح تلمودو داتشهز نوربب ارقشع

 تسین ولح اراقشاع ترثکو عج نايم رد

 : دست براق

 رای فلز ماغیپ هیهشفذب ابص شمریو
 یخد رد هدتعامد یسا وه كل لوا

E ۰سر  aا ك رضخ 3  Uیرو  

 «بولوا ندنخاشم و | رعش رپ

 = - ردیلغوا كنا هاا دج ندایداو ال رهام |
 ریما جش . ردشعاآ تاقو 2 ٩ 2 .یدردنا صلخت |

 هنالد لها یسرافو کو .یدشعا باشا هب ی راع ۱

 : ردد هلج وا تد یدا وش .ردراو یراعشا

 مت هن اناج تعلط هسیا رول وا باجح رک

 ع+ هدمزوک هاو مک رد كاځ جوآ ر

 مک هنغی افج تسود یا میا ربص هجن

 مدب رداکد جرب مکروپ ردلکک شاط

 (یودعلا یناررهلا ) ۱ ۱ ۰ 3.
22 ۰ 

Eندداشم رهاشم ك. ی  

 رهاظ كلم ندرصم لولم ۰ ردلصالا ید رک «بولوا

 داقتعا هنت الو ‹«هاکمرو ربح ندلوا یسولح كسري

 یرابتعاو ردق ه دی دع كہلاراشم رادیکح «قرهنل وا

 ةعلق بول وا موم ندنسیدنک رهاظ كلم هدعب

 1۷١ .یدشلنا عام ندطالتخاو «سح هلبجلا

 ,ردشعا تافو هددم رکم کم هدنخ راب ۱ هدیراوح یراصنا بواابا ترضح ؛ بو دا تافو هد



 ور ص اخ

 | یدرام نیسح ن رضخ

 یرود لوا ناخ دجا ناطلس بولوا یورو كنیدنه

 . یرحو دقعم كب كناشاپ حوصن .ردندنسابداو خاشم
 ؛شاوا نولمام هب هلا صم دقع هلسابع هاش «بولوا

 كنەداصم هدنند وع  هلغل وا قفوم هدنت رومأم و

 :ندنکیدلپوس ینغیدلوا رسیم هلته كنسیدنک درج
 «شعا بصن هنغلرادرتفد ناو ینسیدنک اشاپ حوصن

 یی« هبفاش » . ردشربدغ و .بو ردن وکم دآ ندنسهقرا و

 .ردیوم یفیدلوا شکچ همظن

 ا ۱ لص وا هلا ءاطع ن رەخ

 كنو .یدما بونم هیمن یا ن نیسح ندهکم ءافرش

 « ناشکلاو یضاقلا تایا حرشب قاعسالا » هتما

 لصفم هدنقح یلئاضف كتيب لهاو بانک رب هلاونع

 ییهحوت كبلاراشم فیر# هدعب ؛ردشمزاب هزوحرا رب

 ۱۰۰۷ «نکیا هدکشک هبهرونم هنندم «هلک ۶ ا باق

 .ردشعا تافو هد) و هدنخ رات

 (یلب رالا -- سابعلا وا ) و وا ره زا
 | 6. ۰ ۰ ےر 2

 ءاهقق و ندالع رها شم 7 J 4 چ

 ه ۷و 0 هدنخ راب ۷۸ بول وا ند دیعفاش

 «هرکصندکدتا م ول ع لیصت هددادغر هردشعا تافو هد

 - دنک ندنفرط یحاص كناروا ؛بودیا تدوع هل را

 شی رد هددس ردم نلیریدتیا ست قرهلوا صوصت است

 سو ههعفو afc OR 3 هداقاو

 ققوم هریرحو عج ید یس و ےک 0 < ا
 .ردشلوا

 ناطلسو ا 9

 ندنسارزو یرودلوا ناغتدچنا <

 یسلاو رصم هنس ۲ ددهنخرا ۱۰۱۰ «بولوا

 قاظفاسح هدرافرط راس و هنوط هدعب و ؛شفلو
 تاقو هد ۷۸ بود قلماقاق هدیداعسردو

 هر دشعا

 هل یاهر و ها مدام

 روس تموکح هدرا ءاروام
 تم | ات رضخ

۷۰:۸ 

 ۱ راک نرخ و رکتسع ؛بولوا رادمکح رب شم
 .ردروک ذم هدخن راو بنک شعب

 كلم نیک اخ ناتلم (=دیس)

 ۸۱۷ «بولوا یلغوا كنالس

 بولغم 00 ناضتلود یرادیکح لهد هدنشرات
 هنما یدنک «هده سیا شعا طبض ییلهد كرهدیا

 هبطخ هنمان رو نب خرهاش ,بویعا تنطاس نالعا

 هد ۸۲ «بوروس تموکح هنس ۷ و ؛شعوقوا

 «هاشکرابم یلغوا هرکص ندنسیدنک . ردشعا تافو

 نیدلاءالع هرکص ندنوو دن رف نب هاشد+ج ینو روت هدعب

 هد ۸٩ «بوروس تموکح هدیلهد هاش دج ن

 .ردشمریو مانخ هنتموکح كن هلالس و یدول لولو

 مریدلپ ؛نکیا یب ناخوراص | ام ری
 ندنفرط ناخ را ناطاس) ۳

 هنسیدنک ندنفرط كنلروع هدعبو طبع یسکلا
 تموکح هداسنغم هدن رطف نامز .یدیا شاشلوا هداعا

 هنب رلترضح ناخ دج ناطلس یلچ «بولوا هدکمروس

 ناس رصخ

 هیلاراشم هاشداپ «هلکعا دادما ه«یلچ یسع یشراق |

 .ردشفوا لتق ؛بولنوط هدماج ندنفرط یرکسع

 ا هلحدنفا ( ملص) مرتحم

 رفع و« هدن را هش

 (یزورلا دجا نب دم هللا دبعوا) | یا

 ؛بولوا ندهیعفاش ءاهقف ریهاشم ] 3
 -زاب ۳۸۰ و؛شعلو لوغشم هلا اتفاو سی رد هد ومه

 لوط دب د هدثیدح لع . ردشعا تافو هدنخت

 یبحاص

 یلآ هجورپ ندنسارعش ینافع ۴
 نر
 . ردکب ضخ هداز اشاپ دجا روہشم یسدحنرب

 [ .تعحنایع هئسهدام < كن رضخ » ]

 هک رد ( یلچ رضخ زوک هپت) ره

 ید

 هدنسهس ردم نا دیزاب مریدلب هدهسو ر .یدیشعا

 وش ردشعا تاقو هدنګ راب E «بولوا سردم

 :رذکن زا تس کیا

 لوا لد دصق

 رد هماش یینع هک رد ردنلق رب

 4عفمزای نسارجام لد مکپرک

 رد هماخ هدنلا ممشچ باک

 ردهماف رینع فلز



 یرکشاط ؛بولوا یل راصح یی یسحچوا حدس

 .یدیا دنعناد هدنزبعم «نکیا یسلصاق لواتسا هداز

 :ردکنوا تیب وش .شهپ التبم هترشعو شیع
 یدیشلوا مک لد هدشنادگز

 یدشربا رمضخ یدلک رادلد طخ

 ناطلس ینوق .بولوا یل هبسامآ ادو

 اور e 1 هنب رغس دادغب كناخ نایلس

 نامر شوخ لک یا مدرز یور هرجا م کشا
 نامه رزکب هنغارپپ نازخ رب شمشود هیوص

 ندیا صلخت (یرضخ) ید ندارعش نی رخأتم س
 لبس ز هک او ماش رب هدنعسا یدتفا ضخ یاح

 هدنلباقم ی راعشاو هلغفعاص باتک قرهلوا شودرب

 هثپا یلیخ «بولوا لوغشم هلعل آ راهزاج نداربک
 هدنجما ترورض هنب ندنتسخ لاک «هدهسيا شمالپ وط

 یراعشا شک | .ردشعا تافو oS NERY بواشاب

 :ردکنوا تس وش .ردلام ینو شوشم

 اب مضخ مدل وا رراب هم ولعلا ترب فک اع

 قشع راتشک اغاد مهسا هلون هلت رضح

 كنبشک ترد ید ندنسارعشنارب أ ظ 5

 : رديصلع 2

 :ردکنوا تبب وش «بولوا یینبوررق یسبجنرب
 دنام هبعک مرګ یرضخ رای یوک رس

 ندرک زان ناوتب ور ینک فرط ره, هک

9Eتب وش «بولوا یلراسناوخ یسیعطیا  
 :ردکنوا

 دش نقکر ان ماوت فلز رسز نوه

 دش نم شزيمآ تعاب نیهه رشح رد

SRIردکنوا تس وش «بولوا یرا یسعنج وا : 

 تسود ردات رکج نوخ دصب هدروآ مخب

 دربن ماوخ هک هدد یا نزح مه رب هژم

 ینیدلوا یما بولوا یلدابارتسا یسجندرد

 : ردندهلج وا تب وش .ردراو یراعشا رادبنعم «هدلاح

 نکم شرا مشچ شیپ هلان
 نکم شرادیپ تساوخ رد هنتف

 (طخاحام ر) هلغلناص هدر هلکسا کهداحاوسوو رلیغرع

 ید هدتناور رب رکید . یدبشلو تربش هاکغد

 هد یسیبنکیا «بولوا ندنراهلکسا هجچلشاب كنب رحب

۲۰:۹ 

 وب هدهروک ذم لحاوس هدلاح ییدعش . رد ( رم"

 | طخ

 تساو ا لاهعتسالا موج

 كنیچ هدلاح ره «هدهسیا هجللکشم نیيعن هلیمامت یتساعسم
 ناتسکرت هلا ناتسلوغم و ارتا یعب هنسالاعت مسق
 رب ید كنابرپیس «یقرهناوا قالطا هنیرلتهج قرش
 [اذتع ) لسا ریو ا یشیدناو ےک
 كنه لاط رب ندنفلاوط لوغم ( ناطخ ) دوخایو
 هدنرلادتبا یرجه نرق یجندرد هفناط و هک ردیسا
 «قرلوا هدنتدایق تحت كنسر مان (ک او یعلو)
 هتشیا .یدبشعا طبض ییعقرب كنيچ و یناتسلوغم نوتب

 نانلوب هدنیکح تحت كنهفئلط وب مسا اطخ تقوا
 تلود و «بونلوا قالطا هبهروک ذم هعساو كلام

 ندنفئاوط وحنام «هرکص ندکدروس ردق هنس زویکیا

 كنهروک ذم كلام بولاچ هبلغ یسهشاط (یثو)
 - رادیکح نادناخ اطخ «هلکعا طبط ی رافرط رثکا
 -رلتهح ییرغ لاعش كناتسلوغم صخشرب بوسنم هنسی

 رب هداروا كرهلک هنسهطخ (هراغنوح) عقاو هدن

 یرانامروا كتکلع و هک« ردشا سسأت تلود كچ وک

 تربش هلیعا (اطخ هرق ) هلییسح قاوا قوچ
 ناب هدیراقو هاک یعسا اطخ هيلع ءانب .یدیشلو

 وکلای هاکو «قالطا هنسهلج كنهعساو كلاع نانلوا
 رصح هنعش ییغ لاعش كناتسلوغم نلنید اطخ هرق
 ۱ .رونلوا لامعتسا لر هل دنا

 ن ET لیق )| باطخ
 یدع نب حارز نم طرف ن, هللا دبع ) ۶

 ك (هضر)رع نینمولا ريما (یودعلا یشرقلا بعکن
 ل(هط ر)دب ز نب دیعس ندهرشبم هرشع «بولوا یردپ
 رع ترضح . یدا یردارب ید ورع نالوا یدح

 تافو یرهلوا لرمعم لوا ندنل وخد.همالسا ك(ةصر)
 .ردشغا

 - اشم (یتسبلا دج ن, دج نایلسوبا) ۱ یاطخ
 لع«بولوا ندایداو ندع ره

 لیصح هدقارع .یدبا یحاص یوطد ید هدهقف

 طو هرکص ندکدنیا ثیدح عاقسا و نونف و مولع
 راما هلسیردنو هدافا «هللدوع هنیریش (تسب) نالوا
 ىف نتسلا ماعم» 6 ثیدلا د .ردشعا رع

 «« ىراخلا حرش ىف نئسلا مالعا » «« دواد ننس حرش

۱۳۹ 



 ی طخ

 باتک » و « ءاعدلا ناش باتک» « جاعشلا باتک»
۱ : 1 ۰ 

 یه ربتعم تافملات قوحر یک « نئدعلا طاغع حالصا

 یساوشو دز .ردشعا تافو هدنخک را ۳A۸ .ردراو

 «بولوا ید یراعشا سافت .یدیا بسانمم هلیطع ید

 : ردندهلجوا یعابر وش
 رز و هل ود یدا وعلا عایسلا رش

 رزو هب ودام مهرش سانلاو

 a ذوي 1 اولس ردوم مک

 رشب هذي 1 ارشب ا و

 اللوق هد رعش كن وفص لمعایسا هاش دام

 a 5 ۱ ۳۲ : 2 ۰ ب ی 2
 یراعشا یکر و یسرراف . ردصلحم ید دب

 هدنسهدام « یوفص لبعاعسا » لاح هچرت .ردراو

 تب ا ندنراعشا نکا اب هدقحا روش «بودیا قبس

 شناذز هاچو ضراع هام تسل وخ ناچ

 شنابرق لیعاعها و تسدشک التبم فسو هک

 رکید صلخت هلصاخ و ندنسارعش نارا س

 لیخ رب «هلتلحر هناتسدنه هک ؛ردراو ید یرب

 :ردکن وا یعار وش : ردشماشاب هدنا رک تقو

 دنا ناچ نروص كشر هک نار نامشچ هس
 نه قند درک ران لو رفاک موکن

 اراس ربنع نکیل و ربنع نوچ هلج وسیکی

 دنا نیکشم یوهآ یو وهآ نوچ هلج نامشچ

 ( ی ینطصم یجیافوقوم ) ۱ طح دنفا بس غطصم یعتاف وق ۳
 ندنلاجر یرود لوا ناخ دوجخناطلس

 _وہطسق لصا نع.یدبا تاذرب یعاشو بی دا بول وا

 لع لیص# ‹كرەلک هنداعسرد هدننس رغص «بولوا ل

 ؛شلوا داماد هباغآ ىلع یشاب یش واط «هرکص ندکدتبا

 هدنګ رات ۱۱۳۱ نالوا یرود ثلات ناخدجا ناطلسو

 شالوا بصن هنیرب یرد نا ندا تافو «هدهسنا

 كلوا ناخ دوج ناطلس «هلغلوا یبغرو لیم هداو

 .اوخ یبهعطاقم هد ۱۱۲ نالوا _یسهنس یسواح

 .یدیشلوا لخاد هناکحاوخ مز هلیتیرومأم یفلهح
 هنسوا «هلغلوا لسم یسهرمضاحت نسحو یسهیرتو بدا

 هل رافس «هرزوا كا ,لاصیا ییربخ نواه سولح
 دعا ه هنایو

 ۱۱۵ «یقرهنلوا نیبعت هبصانم شعب هواه ناود

 لیعاعسا باتکلا
 ع

 - وا روماء هنندبعت یدودح هیسور هدنزیعم یدنفا

 بقاعتم یتدوع ندنرافسو .یدیشفلوا

 نا هد ٩ و ؛شلوا یجکلکب هد

 نلیردنوک هتداعسرد ندنفرط هاش ردات هده رص وا بول

 «قرنلواباح هرزوا قلوا رومأم 4 هلاکم هللا ارغس

۲۰+ 6+ 

  هلکشا رادشفاو تقابل راعهظا ید هدنیرومأم ول

 ماود هنس ترد و؛شاوا باتکلا سر هد ۹

 کم نانلوا هلا ل هیسور هاا یرومام و ندبا

 «قرهلو شطاح 1 دارغلب و هعاقهطا و هدهل

eنالوا یتکلع «قرنلوا, لزع هد 0  

 یاضشا هداننا و «بولوا زومام هنماقا هب ینوہطسق

 «بولوا یتیما رتفد هدنخم رات ه ه و شا جح هطبرف

 "الو-رعم هد ۱ هو یلوا بالا سز اتا ەد ۵۷

 یر هد ٩۱ هدهسیا شالوا رومأم هتماقا هدهنردا
 «كمرمت یتسولح هنتخت یملروطاربعا ایناذآ كن وسنارف

 اط رب ۵(هزرت هبرام) هعروطاربعا هللا هیلاراشمو
 اشنو ا ابا" «هرزوا كغا لاصبا ابنا رک یایاده
 نطنطم هلتیاغ .یدیششلوا مازعا هب هنایو هلیس هنر ین

 هچما زور هدنید وع ندنرافسو نالو عوقو هدیروص

 عقاو هب هناب و 4 ردشعا تافو ۵ ؛بول وا لوا

 یسرافو عو یکرت هرس هلق یمیدنک ی راس

 وش ۰ یدیا راو یرادتفا هاشنا و رعش هدن رلن ابسل

 :ردکنوا هعطق

 هتشا رد و دو ناطلس ناهح هاشنپم

 یامرذ یا رغط نیلبا ریست یایند نوت

 هل هسرزتسلا كتا ربس یتمکح ناشن تيا اشاع

 ینایلس رهم نالوا نجو سنا طبض رادم

 دیزیاب ناطاس ( بوقعی نب مماق ( ۱ ۳3
 ؛بولوا ندنسال یرود ینا ناخ

 هیسامآ یرلت مضح هبلاراشم هاشداپ دلاسا

 هدنراسولحو شو و یرلذعم هاتتساخا یرلکلیلاو

 یاسردم یسهسردم ناخ دام ناطلس عفاو هددسورپ

 هدا رېش « هل د وع هب هیسامآ هدعد ‹قرەلرويب هح وت

 هدم واع و ثتبدح و هوو .ىديشملوا ا دج ا

 یلیم خد هفوصت بابرا «بولوا ېحاص یلوطدب
 .یدیا راو یتفلا هلرلنوو

 4 ۱۰ ۱ رس 4

 4 بولوا ندنیطاطخ 2

 N ا گرم نانلوا ریبعت

 هردشاوا قرتحم هدنجا هل رهدیا روهظ شدا ندنسهناح

یعش ترضح ۱ ارت الا بطخ
 ه ( ع) ب

eناب ریو  

e 



 ی طخ

 رب بم عده ی
 [ .تعحام هنسهدام «ید

 لغات کارا مر ی
 ندنفل هما ( ینابیقلا ] ید

 جد هدم ولع و هدش لح ح بول وا ندایداریهاشمو

 ضعب رکید و یدادغب بیطخ .یدیا یحاص یلوطدب
 هناسدا .ردرلشءا تاورو لا ند ودا ریهاشم

 ۱ هبهیدا هرویشم بتک و یرلباتک عفا ضعب قلعتم

 طقس حرش »۰6 هسامطا حرش »۰ ردراو یرلحرش ربتعم

 ER 2 E ید ی

 کیا رس ىا ار

 هب هبقاق و ض ورع «ینامدقم ضعب یقلعتم هود قنات

 هرزوا دلح ٤ «ییاتک رب هلناونع « یاکلا» واد

 ۸ ردراو یئافیلأت هصن انا ی « نآرقلا برعم »

EYهدنخم راب ۵۰ «بوغوط هدزب رت هدنخ رات  

 (ندیل) یسهساج حرش هردشعا تافو هات هددادغب

 . ردششوا رفن و عبط هد

 ندلا نيعم لصفلاوا) | ینکصح طف

 ریهاشم (همالس نر یحی
 بطخ شعب هلراعشا ناود «بولوا ا | رعش

 مولع «بولک هايد هدافیک نصح. ردروہشم یلثاسر و

 هلا فاش هقفو ندیزبربت بیطخ هجرتلا فنآ یهیدا

 هدنبق رافایم «كرهدیا دحا ندابع ضعب یمولع ن

 ناسفط «هدنخرا ٩۵۱ . یدیشلوا قغمو بیطخ

 روش .ردشع | ثاقو دلاح یمددلوا زواعم شا

 اعشا "هلج تس کیا

 یدبک یف هنم یرخاو هیتنجو ف
 ید لحا دق مقس نیمق- نم و
 لا یدسج ىف لح مقسو نوفجلا نم

 (یتودرق نیدلال اق شمد بیل E دلا لالح
 بول وا ندالع ره

 ینعی هدمور دالب ؛هدلاح یعیدلوا لنو رق لصانع

 ماش قشمد هدعبو ؛شفلو هد رلقلیضاق شعب هدیلوطان آ

 هو و

 | ید یعلیضاق روک ذم ریشو «شلوا تیطح هدنعماج

 ندنف رطرمصان كلم هدعب .یدیاشالوا هیح و هتد کا

 ۷9 .یدشلوا یسناق رم «قرهنلوا بلح هرصم

 لوادتم و روبشم هدیناعم . ردشعا تافو هدنخرات
3 

۱ 

۷ 9 

 ی نک 3

 ی طخ 07

 ههل كنو یربتعم باتک « حاتفلا صیخمت » نالوا
 - روس »و « صیخمتلا حاضیا » «یک یغیدلوا ندنتاغلۇم
 کا -رکید هلبرلناونع « یاجرالارعش نم یناجرلا

 .ردراو یراب | واسو قبلأت

 هانی یوم | هداذ بیطخ
 ناح دنزاب ناطلس و قا ناخ دع ناطلس متفلا وا
 ندنبدلا جات نالوم یردب هردشماشا هد رلنامز نا

 لیصعت ندکب رضخ هجرتلافلاسو یسوط ىلع همالعو

 هدنرب ندنا# سرادم هدعبو هدقیزا بودا مولع

 راتمو رحم هلع یحدنن قضاو ؛شعا كاسردم

 هلن اعفدقل ود ی ریکو ییا ملا راشم ناهاشدای«ندنغیدلوا

 هحاوخ ندا م دن هیسیدنک هح سر .یدیشع | ریکالد

 قلهرارب .یدیا راو یموصخو تباقر یشراق ههداز
 . یدیشعا ید كللعم هنیرلترمضح ناخ دجم ناطا

 - هثحابم هلی رصاعم شعب راسو هلا یلرع ندلاءالع

 در , « دیرجت حرش » تكشرش دیس .ردشمک یر

 حرش » كنهعیرشلاردصو هنب « فاشكلا ةيشاح » و

 «یرلهیشاح هنب رلباتک سرد ضعب راسو هنس « هاقولا

 یراثآ شعب راسو «یسهلاسر رب هدنقح مالکو تیر
 هردشعا تافو هدنخرا ٩۰۱ هداز بیطخ .ردراو

 | قارع بیطخ
 ن دج ندلا سعش ( £

 ریهاشم ( یکلاملا میهاربا ا
 ییلات جاق رب قلعتم هب هع وم م ولع بول وا ندالع

 . ردشعا تافو هد ۸٩۱ .ردراو

 ندرصم *) ولم(صدنانیدلا نعریما) ۱ یرطخ
 - اما كنو والف ی د رصا كلم 3

 هداعلا قوف هدننامز هبلاراشم رادیکح «بولوا ندنس

 تربش هلئواسو مرک «هلغلوا لئان هرابتعاو رادتقا

 -هدام «یق اع قاعماوا»]

 [ ۰ هبروب تعحام هنس

 عماج رب لوس هدقالو هل بفرص هریک جا شل وب

 تاقو هدنخ را NN 5 یدبشعا ری هنانهنک و

 .ردشعا

 قارودعس یلاعلا وب ا)یربح وخ ای ۱ یی
 ندارعش و ابدا ربهاشم ( ىلع و

 كنيبلاعث .ردراو یرلهعومب لزوک قوچرب «بولوا
Û E |و فللأت  



 قد
e 

 روبشم لا كنهجرت بحاص باتک ىلناونف « رمصعلا
 ؛هرزواقلوا لاد هنعالطا تعسو .ردبفیلأت ربتعمو
 .ردراو اهد یربتعم"فیلأت رب هلیناونع « لا ىل »

 ؟هلج تس کیا رب وش . ردشعا تافو هدنخ را °۸

 : ردندب راعشا

 هدعب یلق"فش نم یوه نرکش

 هربعس غطي سیل را دقوت

 ةحار رثكا كنع یداعب لاةف
 اهرول قرحا سمشلا داعب الول و

 «بولوا هلیبق رب كوب ندلیقع ی

 هنبرلفررط هرمصب و هفوکو رابنا هدیرجه نرق یعشب
 هن رلرزوا هل اعفد «بولوا طظلت تم هحاعح اضع و

 عاقا هن هدهسراشلوا بولغم «ق رهنلوا قوس رکسع

 .یدرلشمامروط یرک ندداسف

 ا 2 یارعش ( دج ن هالادہع دېګ وا ) ۳
 ۰ یدیا تبهذلایعیش «بولوا ندب ع

 ES تس کیا رب وش ردشعا تافو هد ۶ 1

۰ 
۱ A= ۳ 

 : ردید راعشا

 یونلا ةبرع مکب تطش دق و تیقب

 یقبا مک دعب یننا یشخا تنک امو

 مکنع ربصا فيك یوتلاع و
 غلا اقنع مكب مارفلا قر نم بلطا و

 ءاهقفو ندنسالعر صم( رع ن دجم) ا
 ا ندارعش «بولوا ندهیعفاش ] ۰

 « یبافح نیدلابایش >] ۰ ردیردب كنيحافخ ندلا
 [ هل روم تعحام هنسهدام

eندهباصع (هبدن ن س هش رخ وا  

 5 رد «بواوا ندارعش ره و

 دزن هدهرونم هنیدم .یدیشعارق تربث «بودیا

 2 هدتیاور رو هدنرلانع فئاطو نینحو ؛شلوا

 هدنسهرص هدر لها .یدیا شغل و رضاح ید هدهکم

 نامز كل ) هضر ) رع ترضح «بولاق تبات هدنمالسا

 هبحز ( هدن) یسهدلا و .ردشعا تافو هدنتفالخ

 اج تا کیا ر وش , یدبا زلم یخد یسدنک و

 : ردندن راعشا

 | هومص بیصا دو یلیخ كن نا

 کدام ت ییع لع اد

 قب ناحدقو یولع دل تفقو

 کل اهرا الوا ادم یب ال

۳۰۰۲ 

 لطف نب ناغخ) و (یرافلا ها نب نافخ) س
 ردا یغد (یقتلا

Eهدنرا وحلب را ۰ هه 3 ۰  

 هعلق ویب کیا ناکذیتنخ دوخاب نابتفخ
 (یرازرزلا ناینفخ) یئالوا هدنفرط هغارم «بولوا

 هلبتسا (باخرس ناینفخ) یئالوا هدنقرط روز ریش و

 .رودیا نایب یوج توقاب یفیدنلوا قیرفت
 یرود ینا ناخ دم ناطلس عتفلا ا 2

 ا 00 5ا تولوا ندنسارعش
 یراعشا رادینعم «هدلاح یفیدلوا یما.بولوا ندنفانصا

 :ردندهلجوا قبب وش .ردراو
 لکت لاخ ید للاخ كن آ هچرک ندهنتف

 لکد یلاخ ردیرلزوک نالآ لدو ناج كيا

 تربش بسک هدننامز هیسابع تفالخ | را

 ربارب هلبا(هدیرف).بولوا ندنابنغم ندیا |
 یخد یتواکذ و لاج .یدیا یراهکولع كن (هناب نو رع)
 .یدیآ بسانتم هلیوص نسح

 ۱ كياذ جاق زر لح رددها ت
 تیاور هشرمش ثیداحا ضعب ندنسیدنک نج را

 هدنسهعقو هظبرف هک«یراصنا دالخ رکید - .ردشغا

 یتبدلوا قسم هنیرجا دیبش ییا بولوا دیش
 .یدیشلروی ریش هنسهدلاو ندیهانپتلاسر بناج
 هعافر یردارب هک« یر را یراصنالا عفار ندالخ ج

 ن دالخ - .ردشفو هدنسازغ رد ربارب هلعفار ن

 ۱۳۱ ار رد هک یجرارقنا یراضتالا تقاس

 هنکلیلاو ن ندنفرط هواعم بئاس یلغواو ؛شغ وب
 یراصن الاورع ن دالخ -- . یدبا شفلوا بصن

 .هعقو دحا بونلو رضاح هدنسازغ ردن هک «یجر رخل ا

 .ردشملوا دېش هدنس

 وش «بولوا ن ی واوا ندتتسا ع نارا

 عاج تفآ زا ادج مشک عدم لوقز
 مادیع وا یب ماد لاح ندش دهاوخ ناسچ

 كنسهبصق طالخا کهدنت الو نا :
 ص

 [.هلروب تعحارم هنسهدام « طالخآ »|

 هلودلا نیع ن بونا ندلا ےک :
 E « تورا و یعالخ

 .ردیفلژم كانک یلناونع



¥ 

3 

۳ 

 ا 3

 ب ل خ
 اذجلا ف نب هللا دبع دج وا 1

 هدنزررط ی« زیحو» كنيلازغ ماما هدیکلام هقف بول وا

 هلیناونع «هنیدلا لاع بهذمیف تارا » شلزاب

 هلا هدافاو سپردن هدرصم . :ردزاو قیلات رب ربتعم كب

 یرلقا طب یطایمد كبیلص لها نکیا لوغشم
 هداروا هد ۱۱۰ كرهدیک هاروا هلشنارع .هنیرزوا

 د تو

 ( نايل نب e ینادمه لالخ
 زاح یاونع ريزو لوا ألا

 :E كن هبسامع تلود تو تاد نالوا

 یسدنک .یدیشلوا یربزو یحترب كحاقس سابعلاوا

 تلود بولوا یحاص ناماسو تور و ردمو روسح

 «یدبا تاذ و ندیا مابق یاول عفر یشراق هبهوما
 ناکام .یدرونل و هدننیعم كنسیدنک لسم واو

 «یدیشعا فرص ,هدروغوا و ید کا مق

 - دنک «هحدا سولح هتفالخ تخت حاقس سابعلاوا

 - ربآ ندنناب زودنوکو هصک كرة ذاا رو ید
 هههاربا ماما یردارب كحاغس یسیدنک قحن .یدزام
 ندنفرط راج ناوم كنووشعسیا كمربدتیا تعب

 شبا ليم هنف رط نو ولع؛ هنب رزوا یم وا لتق
 هدنفح هج تاس ههر طا تلا

 «هدنغیدزاپ هلسم وا یهو و .بولوا ضراع مهو
 ینف ‹« هلا قیدصت ینلیم نالوا.هرلیولع كالالخ یخدوا

 هنس هعقاو تامدخ هفبلخ قنا ؛شعا ناب یموزا

 ینو اسم وا .یدبا شالا لیم هنفرط یوفع ةمرح

 هرزوا ییداع هدراما ههک رب ر «قرهوق مدآ هالك آ

 -ریدتیا لتف نکردیک هنیوا بوقبج ندنیارس كحاغس

 عیاش یمیدنلوا لنق ندنفرط رلیحراخ . ردشم

 كنهیسامع تقالخ ,بوروس یا ۶ یرازو یدشلوا

 .ردشعا تافو هدنخرا ۱۳۲۰ نمی یسهنس یسات

 .یدبا بوسنم هنسهلیبق (ناده) یهدن
 نداهقفربهاشم(یودع نیدلا نادر ییالخ

 یقعیدقارب مامات كن ەزنىش نیا «بولوا

 ینلصف زوقط كوص كباتك ىلناونع « ماكحلا ناسل »
 .ردناذ و ندنا هوالع

 هدنکنا غاط هدنف رط قرش كلصوم ۱ الخ

 كنساوهو با «بولوا هرق رب كو
 یبوصو هلیکللزوک كنعماج « هلبتفاطل كنیرل هجتابو غابو

 .یدیا

۰ 

 م

 عل خ ۱۰۰۳
 توقاي یتفیدلوا روبشم هلبسهراوف رب قونوص كب
 .رودنا نایب یوج

 اضق هدنسهطخ ناجابرزآ كناربا ۱ لاو ۴
 نالیک ؛بولوا هبصذ ر یدرکم

 . ردعقاو هدلح رب , قلغاطو هدید ودح یسهطح

 ندنفرط روصنم رفعجوبا یسیاپ دادغب ۱ نا
 كيارمس رب ششتوا اس هدروک ذم رش

 سا لدادغب هدنس صرع كيارسو «بولوا کشا

 یفاطل تكنساوهو یعاش را .یدرونلو رتسانم رب لوا

 یهدنراوح هدعب مسا و .یدششوا باختلا هلیبسح
 هد هلو ید یدصع ناتسراع «بولیریو ید هب هلحم

 .یدا

 تک .«بولوا ندراصناو نده ۱ دا

 ۰ ردل وقنم فیرش ثیدح رب ندنسپ

 1 ر
 داهز ریهاشم(یماوللا دم ن رفعح) ۱ یداخ

 ندنیاا لدینحو ندیویفوصو
 هعفد 0

 تافو هددادغب هدنخم راب ۳:۸ «بودا 23 یاقبا ردق

 .ردر وپشم یسهنابف وص لاوقا ضعب .ردشعا

 ۰ اھ ۳ وا بتمن تو 2
 ندهاغع ءا رعش (یدنفا ینطصم) ۱ را

 هد ۱ ۸ .ردیل هسورپ بول وا

 هعط وش .ردشعا تافو ۰ ۷ «بوغوط

 هردشعا اش دل و هددادغب «بولوا

 :ردکنوا |

 ريد علوا راپ هدقورمس رب هثب کوک

 رد ء4 وا راتف رک هدرد نکیا هدا زا

 رتسدا كل نا ود هني ندشاب یی یدمش

 ريد علوا را

 هیانیسروط ندنجرلا لیلخ (ءاصلخا) ۱ نا
 رېشرب کسا هدنرزوا قیرط ندیک

 .ارفح كسویلطب .رددوحوم موبلا یراهارخ .بولوا
 .ردروک ذم هلبسا (1۱158 هسولا) هدنسابف

 ربهاشم ( نسح نب ىلع نسطاوا ) ۱ یملخ
 بولوا ندهبعفاش ءاهقفو ندنببدح 1

 «تاعفن هدرصم (هدلاح یعبدلوا یللصوم لصا نع

 .یدبا یدنسم لرم هدننامز .ردشعا تافو هدارواو

 -هسیا شغل وا بصن هنغلیاق (هیماف) ندننافاضم بلح

 هلرصمو :شعاآ اهعع یا «بولاق نوک رب رکاب هد

 ۶ ۰ ۵ یتدالو .یدیا شملکچ هاو زنا هدنسارغص هفارق

 رط هرط رس ةف ها

 .ردشعا تاقو ۳ و و «بولوا عفاو هد



 و لخ

 یرب «بولوا یمسا كناذ ییا ندبات |

 كلام نب فلخ) بقلم هلیبغ (معاا ىبآ) ]
 ۰ ردیردپ ك (دوسا) ندباعص هنب یرکیدو (یرافغلا

NARA EA3  
 RE ۱ یوارهزا سابع ك فاخ

 « فیلأتلا نع رحت نا فیرصتلا » «بولوا ندنسابطا

 ج

۰ 

 « یوارهرلا باتک» هلبغبلأت رب ربتعمو وب هلیناونع

 تاغلوم ضعب راس و یرتا رب رکید قورعم هلکغرد

 .ردراو یسهیبط

 طا شرم او ۳

 غ 0 ۱ ل
 .یدبا روپشم هلت راهمو تامولعم یءهدقالاکص وصخ ا

 باتک»یروہش مكا «بولوا یسهربتعم تاغبلأت قوچرب
 | اههج العو اهنقلخ و نینیعلا بیکرت ىف ةيافکلاو ةياہنا
 «بونالشاب هد 6 هک« ردب ربا یلناونع «امتیوداو

 .ردشفوا لاکا هدنځ را ۲

EE AS a 

 ا هم
 .یدرلزرتا زوجت یزامن زسماما ران و

 «هدنتر اما خب اغلم « هدنلامش كناتسناغفا ۱ 1
 ۳۰ كنوصجو هدنسهرا زودن وق هلبا خب ۰

 هدنرانک كياچ نالوا یمانمه قرهلوا هدنبونح هرتهولیک
 «هرزوا قلوا یاربا عي كيحات یرثکا . ردهیصقرپ

 تاناوبح هایسب رد یزوق .ردراو یسلاها ۰۶۰

 2راوت .رونلوا ارحا تراجت یلبخ ندنرلتسو هراس
 ۸ یرلهارخ كنسهبصق ( اخ ) ووک ما هدف
 اربخا هبصق ییدعش «بولوا هدهفاسم كلهرتمولیک

 هت (ناکروک شاط) ندنفرط رلکیزواو «شهكوا انب
 لقتسم امدقم .ردطاح هلرلدحابوغاب فا رطا . ردشغلوا

 ااا ۲۰۰ ۰۰ ۰ یسهژاد:بولوا یک قلا
 .یدا یواح

 (تشچ نسح هحاوخ و ا
 تولوا ندتسا غش ناتتسدنه و

 ًادیبش هدنلئاوا ی رجه نرق یعنچوا نوا .ردیلسا ردم

 :ردکنوا تس وش .ردشعا تافو
 شلعل رب هسوب دص و ین و ناغفاو هآ دصو نم

 اپ دیشک ناسیلق نیا داد مات و ےب نارازه

 - ارعش ىلنافع ( - لبعاسا)

 هولوم تشرط و ندنس

 هطلغ یدنفا بلاغ حش موحرم ؛بولوا ندنناشیورد

 ۱ هدد صولخ

۳۰۵: 

Ae a 

  23ی ل

 كهاکرد هجرت بحاص ؛نکیا یش كنسهناخولوم
 هردشع ا تافو هددخم را ۱۲۲۰ .یدیا یسشاب یخشآ

 ؛ ردندن راعشا *هلجچ تب وش

 رايا هآ هدکنادځز ءاچ هک هدکفلز یهک

 هدر رب یدا زا لد 2 كصواخ نلو اهر

 ۱ نینمولا ربمآ جلخ : د

 هدنسهرآ روک ذم رح هللا لس و دن ردق هرجا رک

 نب ورع هما كييلاراشم ترضحو هدننامز (هضر)
 هدنسب رجه حران ۲۳ «قرەنلوا رفح ندنفرط صاعلا

 ناغسیآ یجدو :شالوا لاکا هدیآ یتل او اد هنب رفح

 همور رح هلیس هطساو روک ذم رېلو هلن ندرجارګ
 یز رقم .یدیا شمالشاب هکعا دش دمآ هزمکد قآ عن

 ىع ندطاطسف

 ندنفرط (سیلوط) ندرمصم ۀنعا رف كلودج وب هسیا
 ًارخۇم هدلاح ره .رویدیا نایب ینغیدلوا شادیا رفح
 داشک ندیکب هدنبامز (هضر) رع ترضحو «شعابق

 ۔الک آ وب یخد نحنا .ردقو هبش هدنفیدلوا شلدیا

 لودح و ةالو ندیکهرصم هدمالسارود لئاوا« رویلیش

 یصم «یخد زیزرعلادبع نب رع تح .بودیک هلیقرط
 هراموق هدعب .یدیشتک هلقب رط و هدنفیدلوا یسلاو

 لاطب « ندنفیدشوا تم هنبریعت .بولوط هلیک ارت

 نسح نی نسح نب هللادبع نر دج )هدتیاور ربو ؛شلاق
 رصم ؛هدننامز یجورخ هدهنیدم ف (بلاط یبا نب ىلع نب
 كا عطق یلابسانم و طابترا هدنسهرا زاجح هلا

 ندنف رط روصنم رفعح وا یسابع هفیلخ هل دصقم

 یرات آ كلودح و یوج توقاب .ردشندابق ًادصق
 .رودبا هوالع یتغیدلوا قاب هدننامز یدنک

 e هدطاط سو حماخ
 زاغو هلزاکد هم ) ۰« &

 .ردشارتو هن رفروک هناخدغاکو هنج ا

 | دیلخ
 هم

 وا نددهاعع سقف ن دیاخو یرضا

 ؛رددودعم ندرصملهایسح ر «بول

 .ردشفلوب ضال هدنرلا نع دحاو ردن یسیهنکیاو

Eاعع بتعق تن هدیلح و بابا تن  

> : ۰ 

 .ردندنارجاهم یسیمنگیاو

 ۱ هکللا ةدلخ
9 

 روگذم هدربیک ا

۳۳ or 



 ی ل 0 1 8

 -راج كساعش نا ربارب هل هینغم کیا رکید ما هلیقعو ۲
 هلکشد ( تایساع ) یجوا «ندنراقدلوا یراه

 .رردفو رعم
Eیرب «بولوا نوناخ یکیا ندنابباعع ۱  

 هصقح ترضح نده رهطم جاوزا "

 نالسترضح یرکیدو یسهراج كن (امضر) رع تفب
 هرکص ندکدلک همالساو «یدبا یمناخ ك (هضر) یسراف

 قاتعا ینالس ترضح «هنیرزوا یوبن ما نالوا عقاو
 .یدشعا

 اشم (یلهابلا مای نب كاحض نب نیسح) ۱
 تفالخ «بولوا ند رع یارعش ریه _ت

 نناو«شعا تاتو دلوت ەد ەر هدننامز هیسایع
 دیشرلانوراه نب نیما دمع .ردشهلو رصاعم هلساون

 باس هبلاراشم هفیلخ «بودیک هدادغب هدننامز

 هدعب .یدشلیوس راعشا قوچ رب هدنحدمو «شعا

 لکوتمو قثاوو ےصتعم بولوا ربع تقو قوچ اهد
 ؛شعشت هننرلتفالخ رود كنبعتسم و یصتتسمو

 . ردشعا تافو هدنرلشاب زو «هدنخ را ۲۵۰ و

 یراعشا ید هدنفح یرلحدم كلکوتمو قثاوو مصتعم
 یراعشا .یدشلوا لئان هنناناسحا كنسهلجو ؛ ردراو

 قثاو هفیلخ تح بولوا رثؤمو سیلسو صف هلتیاغ
 نم كيلف برقاام نیسحاب كرد هل » هنسیدنک هللاب

 دج تب ییارب وش .ردروبشم یفیدلوا شید « كناسل
 :رددنر اهرم ییدلیوس هدنقح نیما

 ادم مامالا كياو ًانرح لطا
 ادنهلا ماسلا تقخ ناو نزح

 نت دد ءا الا تفراق

 اددبم اهم كللا لمش لازالو

 هدعبت كلاب نوما حرف الف

 ادرشم ادیرط ایدلا ف لازالو

ONاصلا ىلا  

 a ۱ جرفلا یبا ن هفیلخ
 E و «تأشنو دل وت هد هم وکم ۀکم«بولوا ندهبعف

 لئاضف ق ناسا قثور» . رذقعا تافو لس ٩
 .ردراو یاتکرب هلبناونع « ناشجلا

 ریهاشم (بابشل او رعوبا) ۱ ظاح نت
 وا ندنخرومو ندع 5 ۰.

 .ردسشعا تفو هدنشرا ۲:۰ ابو ۲۲۰ 8
 - وا ندراصنا و ند هام ۰ ۷

 9 ۱ رب هو
 .ردشف و هدیوضترم تّرتصح تیعم هدعبو

 ی لخ ۰۵» ۳۲۰

 تا هعیضا نا نیا ا

 0 TT ۱ سن و نب هفیلخ
 ؛شعا تاشنو دلوت هدماش قشمد بول وا ندالع ریه

 كرهدبک هرصم هدننامز یی وبا نیدلا حالص هدعب و

 مولع یدافحاو دالوا و ؛شفو هدننمدخ كيلاراشم

 ۳۲ ما قوس هتلبضتت تن - نوتقو هی
 باتک یلناونع « ءامطالا تاقبط یف ءاسالا نوبع »

 نر دج سابعلا وا نيدلا قفوم) یحاص كرادتيف
 تحاص «ردروپشم هلکع د ( هعبیصا یا نا) هک :(میساق

 .ردینوروت كنهچرت
 یدبصا قلا دجا بس ادعوا

 اع 2 e ل

 یلوط دب ځد هدمولع راسو تغلو موجنو «رديدج
 تاذ رب تعانق بحاصو دهازو مکح .یدبا یحاص

 نبا .ردراو یسهنایگح لاوقا زیمآدنب قوچ رب «بولوا

 -ریدشبتب نادرک اش یک هبوبیسو «شعش:روک هليا عفقم
 ۰« ضورعلا باتک » ۰« نیعلا باتک » ناقلات ردم

 باتک »۰«لکشلاو طقنلا باتک »۰« دهاوشلا باتک»

 .ردنرابع ندهراس و « لما وعلا ف باتک» « « غنا

 ییدلیوس ًاباطخ هنلغوا .ردشعا تافو هدنخ را ۰

 : رددنراعشا "هلج تب کیا رب وش
 یترذع لرقا ام لعت تن ول

 EE لوشام E ترا
 یتلذعف یلاقم تلهج یکل
 اکرذعق لهاچ كلا تملع و

 یننتسا رعش ناتسدنه (ناع تلاضا) |
 دایآ ردیح یهدنسهطخ نکد «بولوا ) ۰

 .یدبا یلغوا لرفظم دیس ندنااجر كنساوا یسر

 ریکلاع «بولک هیلهد ربارب هلبا ناخ تباجت یردارب
 :ردکنوا تس ود .یدشمریک هنتمدخ كهاش

 مهد ن یع ار دیشروخ *هرطق

 مهد ندشچ قوذ ارقشع پل هتشت

 - اشمو ارعش ناهفصا (هللا لیلخ عش) ۱ 9
 یوقنو دهزو اوزنا «بولوا ندنخ ) ۰

 وش «یدبا راو ید یطخ نسح .ردشاو تربش هللا

 :ردکن وا یعابر
 مشاب نایرک میش وچ شنز یکات

 راظتا رد دنح ۳7

 اخ

 راو هنییآ وا چ

 مشاب نادیح دید مدقب ارس
 هیوا نروس تموکح هدافیک نصح ۱ للخ

 یردب .بولوا ندنکولم یسهبعش ) ۰



 Te ی ی

 یل

 نصح هلینامرف رم ناطاس هرکص ندفرشا كلم
 فلخ یلغوا ندهمک قوج «هدهسا شلوا کاح هدافیک

 نسح نوزوا ًابقاعتم یندوا و ؛شادبا دببش ندنفررط

 شرقتم هیوآ ع وبعا تارا ياتو رظ
 ردشل وا

 بول وا یسحترب كنکولم ه ردقلاوذ ۱ لبلخ

 یفیدل وا شلرضاح كکب هحه رق ی ردب

 كرابم یی ناثسلا هدنخ راب ۷۸۰ :هلغلوا ثراو هکلم

 باستکا « هللا عیسوت ردق هزیربت یتاحوتفو «لنق یهاش
 نانلو هدبلحو ماش.هرعص ندکدتیا

 كد هنخم را ۷۸۸ و ؛شعا بولغم ید ی رکسع رمصم

 یعوطقم رسو لتف هدروک ذم ران .بوروس تموکح
 یبشناج كب یلوس یردارب . یدشفوا لقن هرصم

 .ردشلوا

 كلوا ناخ دجا ناطاس ( س نوزوا) ۱ لل

 نایصع هدیلوطا | بقاعتم یس ولج ] ۰
 ریزو هدنیداویلوو «لوغشم یلود تقو یلیخ ؛كرهدیا
 هاشداپ هنبرزوا كنو .یدشعا بولغم ياشاپ حوصن
 رکسع هنیرزوا .بودیک ههسورب تاذلاب هیلاراشم

 راق هتعاطا نانلوا فیلکت هنسیدنک .یدشلیا قوس

 شقا یراتبالو بلح هللا ساویسو یلوطان آ یش
 هرکص تدمر ؛بوبغوا لوق ییلکت و (هدهسدا

 .ردش وا لکو عفد

 ( تسنیدلا حالص قحا تام ۱ لبلخ
 ۱5 تیره هو هام 6 یا 1

 نیدلا ماسح » ] ی للخ

 | .هل روس تعحارخ ةثسهداه < لیلخ | 2

 كنتلود یلنوبق قآ 0 38 7 للخ
 كنهروک ذم تلودو یرادیکح

 تنکمو توق

 كنبردب «بولوا یلغوا نوزوآ نالوا یسأب
 «هلبسح قلوایدالوا ربک | .یدانک اح سراف هدننابح

 «بودیکهزیربت هد ۸۸ ۲ «هنیرزواینافو كنسح نوزوا

 نالو عوقو ًاقاعتمو ؛شعا سولج هنئوروم تخت
 هکب بوقعب یردارب تموکح هرکص ندرلشروش
 .ردیآ " کلا یموکح تدم .یدشااق

 . هما نروس تموکح هدنع ( دیس) ۱ لبلخ
 هلال «بولوا یسعنکیا كن هبدهم

 ۱ كنابص ن دجا ید ماما نالوا یسناب كنهروک ذم

 هرکص ندنردب هدنلئاوا ی رجه نرف یعن وا ردبلغوا

 ,ردشعا تموکح تدمرپ

md aنوع ور  

 ا +۲
 el ,دلاريخ »] (سهرف)

 3 1 r RN لیاخ

 /] لیخ
 ندنسا رعش ناتسدنه ( ازربم)

 یزمق كربکلاع بیز كنروا .بولوا

 -ایلاراشمو ؛یدرونلو هدنتمدخ  (مکییاسنلا بیز)

 نودنو عج هلیاونع «ت اشنلا بیز » یسهیلق رای آ ك

 . ردشعا

 ناخد وجحم ناطاس (e) یدنفا لبلخ

 هیمالسا تهشم هدنرود ینا ]
 یسهدلاو . ردلصالا یسکر چ بول واندالع نک هنیدنسم

 هبه نالوا یسجرب كندالوا ثلاث ناخ ینطصم ناطلس

 رب نالوا شلاق هدناتسسکر چ «بونل آ هلاد هناطلس هللا

 یهاشداپ ع ومس ییدنیاناذف بشو زو رنو چاغ وا كچ وک
 «بولیریدل و هجرت بحاص ؛كر هل ردنوک رلمدآ «هلغموا
 هل رلترضح ثلات ناخ ےلس ناطلس ناک هیایند هدانا وا

 دبه ادبع ناطاس .یدیاش#لوا هبیرتو ؛شمویب هدکلرب
 هبهنیارخو جارخا ندنو اه یار هدننامز لوا ناخ

 ندقدلاق روعهمو رود هنس ۱۵ «قرهنلوا لاسرا

 هدنس ولح تفنات ناخ یاس ناطاس هبلا راشم ؛هرکص

 هنس ۲۳ ۳ و اد هیر هنتسدنک

 ؛قرهقبچ ندنوبامه یارس هلبتیولوم هطلغ هرکص
 هنسوا «هلغوا لیصت هلیسهاب هم رکم هکم هد ۸
 -وع«ه رکص ندکدنیا جح یاشا ؛بودیک هزاحح بناج

 لو طال  ندهمک قوج و یسهاپ لوساتسا هدنند

 ناخدوح ناطلس رودو ؛شعا زارحا ینکل رکسعیضاق

 سلاح هلی عیفرت هنسهیب یلیا مور هد ۱۲۲ 4 هديا
 مور لعفلاب هد ۱۲۲۸ .یدبا شلوا رومأم ۵ هیلاع
 لیا مور انا ۱۲۳ ؛بولوا یرکسعیضاق لبا
 .دنسم هیمالسا تخشم هرکص ندقدلوا یرکسعیضاق
 «بولاق هد دنسم و یآ یعرکی .ردشش وا نیبعت هن

 ندروصق نانلوا وزع هنسیدنک«هدنروهظ یترتف مور
 یسهحوز هبحاص راصح هرق یسیدنکو «لزع ینالوط

 هنساغنمو ؛شغلوا یش ههسورب ید مناخ هحاوخ
 ربخ یتغیدشل وا مادعا هددسور كنسهحو ز هدنلوصو

 ۱۲۳۲ ینعب هنس وا «كرهدبا بئاغ یروعش « هل آ

 هردشعا تاقو اه اتم هد

 ۲ ۰ هداز یدقا لدخ
 وا نداع نج هنیدنسم هیمالسا نشم هدنرود لوا



 ياا

 نالوا ساوا خرس وک هعقد ی و 3

 ؛مولع لیصحت ندنردب .ردیلغوا كنب دنفا لبلخ یلیکرب
 ریشنکی ؛هرکص ندکدتنا سرادم رود لوصالا ىلعو

 .یدبا شفلوا بصن هشولوم هسور هد ۱۱۶۱ و

 ؛یلوطانآ هد ۱۱ ٩۲ «یسیضاق لوساتسا هد ۸

 ۔ حش هد ۱۱۳۲ و یرکسعیضاق یلیا مور هد ۱

 «هرکص ندقدلاق هدماقموب ردقیانوا .بولوا مالسالا

 «قرهنلوا ىن هب دسورپ و لزع ( هلبتسح یعبط تن وشح

 «نکیا لوغشم هل افت ضعبو هلبتک ةعلاطم هداروا

 نفد هدن رق ناطلس ربما بودیآ تاف و هد ۸

 بول واتاذرب كلام هب هيملق و هوقو لداع و .e ردشغلوا

 .ردشعا هجرت هبهکرت یخی را ینیع
 ربق ك (ع) میهاربا هه | لف

 چ

 نلیرو هنسهبصق ( نوربح) عقاو هدنیطسلف «هلبتتس
 .هلروب تعا م هیت دام نوریح « .ردعسا

 ۵ ( ع ) میهاربا (نجرلا لبلخو) هلا لنت
 . ردبس هش رش تقص ¬

 | یرصبلا دجا ن ليلخ

 [۰ هبرویب تعحارم هنسیجن
 5 ۰ ِ ءاهقف ربهاشم یسادنالا

 هقف بولوا ندهیکلام ۱ قاحسا ن لیاخ
 یربتعم فیلأترب هلبناونع « یصتخلا » هدنفح یکلام

 ندنفرط (نورپ) وپسوم ندنسالع هسنارف هک «ردراو
 ۔ دالیم را ۱۸٤۹ «یقرهنلوا هجرت ههحزسنارف
 .ردشف وا رمقن هدسراب هدنسد

 ۴ رز | یدفصلا كيا نب لیلخ مراسم
 ِ ۷5 «بولوا ندنیخروم و الع ریهاشم
 یرلروبشم لا «بولوا یتافیلأت قوچرب .ردشع| تافو
 ناوعاو رصعلا نايعا » هلا « تایفولاب یناولا »

 كي عماج یلاوحا مجارت هک « ردبرارثا یلناونع « رصنلا
 .ردباتک ییا رادتهق

 ندنسارعش ناربا (-ازریم)
 رب «هلناحر هناتسده «بولوا كي لبلخ

 :ردکنوا تس وش ۰ .ردشماشاب هداروا تدم

 بی كن رلهدام

 ندیود سب ز مکشا ممش نوچ دنکف اپزا
 ندییط لد هنیسرد مکاخ داد داب رب

 یمطع ترادص N 4 الخ

 یسیعتل | كنارزو ن هنبدنسم اشا ۳
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 « لیلخ » |

 ی دل خ

 نایلسو نیدلا ءالع نالوا بوستم هتنطاس نادناعو |

 یل ردناچ ندیا هرادا یماقم وب "الساستم هرکص ندرلاشاپ

 یتوروت كناشاپ نیدلاربخ روبشم هلکغد لیلخ هرق
 ۔رضح یا ناخ دارم ناطاس .ردیلغ وا كناشاب میهارب

 یضاق هدنخبرا ۸۳۱ و هدنرلنطاس نامز كنبرلت

 «هس رزوا ینافو كناشاب میهاربا یرد مرکی( رکسع

 معفلاوا و كہلاراشم هاشدای بوک هبرادص دنس

 و هنس ۲۰ هدننامز كنرلترمضح ناخ دج ناطلس

 بقاعتم نحف كلوسناتسا قحن آ .ردشعا هرادا ییاقم

 بیثاکم نالوا هدنلوب میجشت یرلمور كناغاپ لبلخ

 زاربا هیهاشداپ روضح ندنف رط سارا و یسهیفح

 هسبح یتسیدنک «كرهروک نيعلا یار یتنایخ هعتلوا |
 ۸۰۷ هرکص ندنیسوبح نوک قرق و ؛شّعا اغلا
 . ردشلوا رداصیهاشداب نامرف هنمادعا هدندگ را

۱ 

 ید وقت نوتلآ كم یعرکی زو هدنمادعا . ردو

 .ردن وفدم هدنح راخ دعلق هرداصم «بوقبح

 هسناعع تلود (-- یلهرمعیق) اشاب للخ

 .رصیق «ب ول وا ندنهاظع رودص

 شوط هدنسه رق نوت ز ندننافاعم هب

 یبرثاچ 1 بولوا لسخاد هیوباهمه یارس هلدورو

 یساغآ ی رج د هدلسعب و «یرهقبچ ه هرمشط هلقبلیشاب

 ۱۲ ۰ ۰ )۷ هد) وا ناخ دجا ناطاس رسصع .یدیا شلوا

 هرادا ییاقمو هنس کیا« بولوا برد نادوېق هدنخ رات

 هنر «بولوا قفوم هب هب رګ 2 اس ضعبو 4 شعا

 دجحم زوکوا هد ۱۰۲۲ .یدبا شنا زارحا یئرازو

 ۵۰ رکاب بولوا اشاپ نادوبق اا هرکص نداشاب |

 ترادص رهم هد ۰ 9 ؛شلاق هدماقم و نوک

 i ناب 1 یو ؛قرهنلوا چپ هةنديك

 0 ه دنقح و تلود ۳3 نا

 هنداعسردو 3

 لثا هیهاشداپ تاغتلا «ندنغیدلوا قفوم هنیدقع

 اش ناربا «بوبلوا یساقب كنهدهاعم ق آو ؛شنوا

 هد ۱۰۲۸ نکیا هدمورضرا «ندنکیدتا لوکن یه

 یاده هدرادکسا هدیدورو هنداعسرد «قرهنلوا لزع

 .یدیا شلوا ن رک تلزع هدنسهواز كندنفا دو

 ناخ دجا ناطلس هدننرادص تدم نروس هنس ییا

 هدعب و لوا ناخ ینطصم ناطلسو «لاحترا یرلترضح

 ؛شعا سولج یراترضح ینا ناخ ناثع ناطلس
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 ندقدلوا اوزنا نیشن هشوک تدم یلیخ رب.یدبا شل
 یرفس هل بولوا ارد نادوبق ًثلا هد۱ »۹

 | رب ,ندنفیدنلوا ماپنا هلةلرادفرط هباشاپ هزابآ ندیا
 « هد هسدا شل وا دیعس و لْرع هرکص ندتمدح كل هنس

 هب هنس قګ ر «بولوا اب رد نادوبق اعیار هک

 عبار ناخ دارم ناطلس .ردشعا هرادا یاسر بیرف
 | عیدو هنسهدهع ترادص رهم Lb SN ALY هدننامز

 شعا تع زع هنیرفس قرش هلفلرادرس هنب «قرهنلوا

 هاشاپ هزابآ نالوا شعا نایصع هدمورضرا هد هسیا

 «هلغلوا ید یوم شيق «بویمهلوا قفوم یش راق

 - دلوا رادهنخر یخ نددورب تدش نواب یودرا

 هلوساتسا «قرهنلوا لزع نکیا هدنساتشم داقوت «ندنغب

 هلماعم هلا وفع هدنفح ههرح هنتخوخش «هدندورو

 تافو هدنخرا ۱۰۰ و ؛ششوا دعا «قرهلروپ

 نفد هدنسهرت ییدتیا هثیبب هدنېرق ییاده «بودنا

 ۔راوح حاف ؛بولوا تاذ رب دان شیورد .ردشفوا

 دج دیبش یی رلکب .ردراو یتاریخ راسو یمءاج هدب
 .یدیا یردا رب كن و اشاپ

 هدننامز تلا نات دجا ناطلتس ۱ اا لبلخ
 ندارزو نچک هئرادص لئسم هو ا

 «بولوا لناصبلیا رد وسنم هنتدسلح دان را .بولوا

 «كرهلکهنناب هدقدلوا یشاب یعناتسو انآ نانس یردارب

 كناشاپ دمحم لیالف هلیتمدخ قلیشاب یی رطذ هدعب
 حوا یرهکی هدنندوعو :شعا تم نع هدادغب هدننیعم

 .یدیشلوا یثاب یجناتسو «كرهدنا بارم عطق هدنغ

 یردق هلغل وا لوبقم هدیهاشداب ترضح دزن ینامدخ

 مورضرا هلا ینارپمریم هنر هد ۱۱۲۸ «قرهلوا رترپ
 ییاکنه یرفس هچک و ؛شالوا هیحوت هنسهدهع یلابا

 .یدبا شاوا رومأم هنیربمعت كنسهعلق شىن «هلغم وا
 هنسهدهع ندنغیدلوا قفوم هلاشا نسح نت رومآم و

 اضتقالا بسح «هدهسدا شوا دیحو یلانا رکی راد

 مظعاردص هددرص وا .یدشوا لقن هنفلطفاح دا رغلب

 كناذ رب زمعم هدنوام رکسعم «هلغلوا دیبش اشاپ ىلع

 دلوا شعارق كر هبروک موزا هنسهلوا نییعت رادرس

 ترادصر هم هدنناضمر هروکذم نس ءانب هبیمانکی یی
 هحح |یذ هروک ذم او شرو عیدوت هنسیدنک

 سو یاپ فرش هلدواعم هنبساتشم هنردا هدنس

۸« ۳۰ 

 | -رویب اقبا هدنرادصدنسم ید ندنراف رط امیلاراشمو
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 e یل خ
 ۱۱ ۲۹ «هرکص ندقدلوا فرشم هللا یهاشداپ ترضح
 تعزع هنیداهطاراد دارغلب هلوام یودرا هدنبحر

 هشم هلغمامهلوا قفوم هده راح نالوا عقاو كرءدیا
 بصن هنثلایا كينالس «قرهنلوا لع ندرادص هدنید وع

 افتخا و رارف « بولوا عبا ههو ؛هدهسیا شفلوا

 هنتخ وحش نس.هرکص ندقدلاق نخ هنس ییاو ؛شعا

 هنفلظفاح یراصح زاغو «قر هلروب وفع اجرت |
 شلزیک یتسیدنک هدنسانا یرارف .یدشغوا بصن

 «هلکعا مادختسا هدنفلادنتک یییکصخ یدبع نالوا
 دجندبا رثکن اکنشا ندنسهعقاو ملاظم كيملایموم

 «قرهنفوط یررض ههجر بحاص نالوا یس اح

 هنلوا هداعا یترازو هد ۱۱ ؛۰ و ؛ششلوا یفن هیللدم

 هدنق رارکتبو هیناحو هدنق هدعب و زوبیغآ «قر
 تایح هغدغد هلرت هداروا «بونلوا بصن هنغلظفاح

 ؛بناانیل .ردبب رق هنآ چ وا نوایترادص تدم .ردشا

 .یدیا تاذ رب رادنندو عصاوتم

 ینطصمناطلس (- هداز ضوع) ۱ اهالی
 ترادص دئسم هدنرود ثااتناخ ي لا

 ۱۱۳۷ .ردیللوبناتسا «بولوا ندارزو نچک هلامظع
 راسو ؛ینلوا لوا روخآربم هد ۱۱۷۰ «بوغ وط هد
 هد ۱۱۸۲ هرکص ندقدنلوا نیبعت هبصانم ضعب

 اح نیتوخ هلرازو بنر ًابقاعتمو یمافماق یادختک
 ترادنص دنسم هد ۱۱۸۲ . یدا شلوا یظف

 نالوا عقاو هللا یل هیسور ؛قرهنلوا نیبعت هیرادرسو
 - رزواتم ره ناک هعوقو هدنسا رحم لات رق هدهبراح

 وا رومام هتماقا هدهبلف هللا عفر یسهنرو لزع «هنی

 زوسیغآ «قرهنلوا هداعا یلرازو هد ۱۱۸۷ و شل

 بصن هنکلیلاو سا ویس تیابنو كينالس«هنسو هدعبو
 ۱۱۲۲۹۱ یترتک هنسهربخا تیرومام .یدشعلوا
 تخشمدنسم .ردشعا تافو هدناخ والعن هدهار یاننا

 . ردپ ردارپ كنالم كب میها را نالوا لصاو 4هیمالسا

 هدننامز ثلات ناخ دارم ناطلس ۱ اشا للخ

ekندارزو شعا قلاشاپ نادوبق  
 ندنربش هنوقنآ كنايلاتبا .ردلصالا ىت رفا «بولوا

 ادتهالا لبق .ىديشعا ادثهاو الا هتداعسرد «بولوا

 لوا روخآریما هدنخیرات ۱۰۰۰ .یدیا (یجای) یعسا
 ام هاش داي 99۱۷۶ A شاخ ی رچکی«نکیا

 فرش «قرهنلوا ارحا یعاودزا هلیسهب رک كيبلا
 ارد نادوبق هد ۱۰۰۳ و ؛شذوا لان هرهاصم
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 ی ل خ ۳۰۵۹ ی لخ

 هی هدنتبعم"كناشاپ نیسح اغآ رکسعرس هلیناونع | هنلاوحا هی .ردشلاق هدماقم و هئس ۳ «بولوا
 .یدم هنلوا سرتسد

 هرف) اشا نیدلاربخ » 0 ۰
 1 اه ) ۱ یردنچ لبلخ

 [ هیرویپ تعج
 ناخ دیادبع ناطلس ۱ ۱ لبلخ

 هن رادصدتسم هدننام زلوا ي

 یجروک ندنرل هلوک كناشاب دالو بول وا ندارزو نچک

 «بوغوط هد هتراپسا .ردیلغوا كاتا ینطصم یحاح

 یلبخ « هللا لوخد هنکلس تباتک هدندورو ه داعسرد

 ۱۱۸۲و شف و هدنتیعم یعکلکبو هدنلفنا ود تدم

 هنتبعم نوامه یودرا هلیسهنر قاناکحاوخ هد

 یبدمآ هلیساقلا كناشاپ دمع رادونس هدنندوع بودیک

 یلاع ردص یاد هد ٩۹ ع و یە ر کذب لوس هد ۳

 مظعا ردص اشاب تزع بونلوا لزع اشاب دع .یدشل وا

 هد ٩۵ یقرهنلوا لزع ید هجرت بحاص .هدقدلوا

 تزع هد ٩٩و ؛شقكوا عیدو هنسیدنک یتاما هناسرت

 ایت .هعلوا مظءاردص اشاپ دخ نکی هنیرب كناشاپ
 هترادصدنسم هد ۱۱۹۷ بولوا لاا ردص یادتک

 ندابق ر ینادیم .هصلوا لصاو هماقمو .ردشمچک
 رکو ندبلاع باب رک بوشود هنسوه كعا هیلخت

 ندنرلیدنک یحو یناوذ قوچ رب ندنوام نوردنا
 ید یارک شعب یفیدلوا شمروک كایدنفا و كابا
 «شقآ ریکلد یسکر ه كرهدیا دیعن هلروص رر

 «ندنفیدلوا شعثبل آ ید هاکترا هدنترادص رخاواو

 «هرکص ندنرادص كانوک ۲۵ و یآ ۳ هنس ۲

 عفر یسهبرو هرداصم یلام «ق روا لزرع هد ۹

 نوکیمرکیو ؛شفلوا یفن هیلو بلک هدلاح یغیدلوا

 هطآ هحزو «قرهنلوا بصن هنثلابا هدح هرکص

 هر رح A یند ی ما كجا ےظنب یسوبق

 ترشع ۰. ردشادیا مادعا ا و ههروک ذم

 یدىا مدآ رب لثام هتهافسو
 نیهباخ# توت نایت ۱ ا .e ا :

 هجرتلا فلاس بول وا هي ۰

 «بولوا لصالا ی

 ۔اشاورسخ .یدیا یراد رهم كناشاب ورسخ هیلاراشم

 بن ر قلناریمریم هدنکل رکسعرس هروصنم رکاسع كن
 ناک هعوقو هدنخرا ۱۲۳ .بولوا لئا هنس

 ها 5 £« 9

 ییاقمعاق رکسع رسو هللرازو هنر هدنرفس هبسور

 ا
۱ 

1 

3 

 و

 یس همانقىدصت هلاصم هدنند وع «قرهشلوا ماعا

 -ردنوک ههبسور هلکلیچلیا لوب «هرزوا كمروتوک
 2 2 ووا ارد ناموق ا ۶ هو شن
 هنا وط هد ۸ و :شعا تعزف هرصم هلأ ات ود

 یهاشداپترهاصم ارب هلغلروب نیبعت هنتربشم

 . یدا شاوا لثا ید هنفرش

 و یآ قچ ین آ نوا ؛بولوا رکسعرس هرکص نداشا
 تدم رب هدعب قرهنلوا لزع «هرکص ندقدلاق هدماقم

 سولح هد ۱۲۰۰ .یدشلوا یریشم تراع ید

 و تورا دعم انا هدفا دملا ده ناطلس

 ندکدتبا هرادا یماقموب ردق یآ قصر نوا ید هعفد

 وسخ هد ۱۲ ۲

 سل هدنرورم یآ جاق ر «قرهنلوا لوع «هرکص

 نیبعت هنتسایر هدعب و هنغااضعا هبلدع ماکحا یالاو

 بول وا اب رد نادوبق ۳ هدنخشرا ۵٩ و ؛شلروب

 هد ۷ ۰ و؛شلو هدماقم و یا قص .رکس الات هد ۳

 هلیروما هناسر هنس ق ر بولوا برد نادوبف ًاعبار

 هلاعفد ید هدنکلریشم هن اضوط . ردشعا لاغتشا

 8 « هلغل وا تاذ رب لاعقو روبغ حس ات بول و

 هت ااشناو تاحالصا یلیخ هحهناض وط كرکو هناسرت

 «بودبا لارا هدنخراا ۱۲۷۲ .ردشلوا قفوم

 .ردنوفدم هدناتسرام ی.رعسقن

 از ربمأب > ناطلسد وخا ۰ ۰

 ۲ E [ کک ا

 تاکنلروع «بولوا ىلغوا كحاشناربم ندلالالحو

 ول هددنفرعس نالوا هروع تنطلس تخ یاب هدننافو

 قجناو ؛ شتا سواج هتخت هنیرب كني ردب ویب « هلغف
 كن هجرت بحاصو هدناس ارخ خرهاش ندروع دالوا

 -دتیا تنطاس نالعا هج را هدناصا رذآ هاشناربم یردب

 سصع* هرپلا ءا روام یم <S كناطلس لیلخ «ندنرلک

 ؛ه رکص ندکدروس تموتعت هنس ترد .یدىا شلاق

 یراراس هللا (ناخ نوغرآ ) و ( داد هّلا) ندنسایا

 لنک و شم! اغوج داسفو هنتف هدنکلم بودا نایصع

 رب هدنعسا (كلهداش) «هدهسیدا تاذرب بیداو ع یسب

 یموکح روما «بولوا راتف رک هنقشع تنسه وبح

 هنیکست یداسف «ندنغیدل وا شقارب هندي رلها اب ضعب

 رکسع ندناسارخ خرهاش یع تیابن.بویم هلواردتقم

 ؛شمراتروف ندنلا كئاصع یتسیدنک كرهدا قوس

 یربلا ءاروام ,بودا ةازاحمو بیدأت یداسف بایراو



 ی لخ

 یر ییهجرت بحاصو ؛شمریو هکب غلا روبشم یبغوا
 ید هداروا .یدشعا یسمز هنن راما یرلتهح نادمهو

 هدنخک را ۸۷۱ ٤ ؛هرکص ندکدروس تموکح هنس یا

 - دنک كامداش یسهبوبع ۰ ردشع ا تاقو هدنشاب ۳۸

 هلکشا سفن یالنا .بویتسیا یفماشاب هرکص ندنسپ

 تعیبط تكياطلس لیلخ .ردشفوا نفد هراز # یسکیا

 : ردیدن راعشا ؟هلج تس وش «بولوا ید یسهب رعش

 دو هچ ره دشک ما رالد شیپ یسکر ه

 دیشک هآ نارا تش ادم عج نم لد

 هدیاورمش (لیلخ ناطلس دوخا) اما ش لبلخ

 جش TOA جا یا ؛بولوا

 هلفس و لن و وق هرقو ؛ شا سولح هرکص ندههاربا

 هردشء | برح

 | اشاپ فیرش لیلخ
 «نکیا هدانسم لعع هب رصم تب ول دح لصانع «بولوا

 «هلغلوا انشآ هی وسنارف ناسل كرهلک هنداعسرد هدعب
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 یارزو نیرخانم
 ندا تلود

 هدرلت راغ س ضعب «قرهنلوا ما ریس هدهیح راخروما

 هنر هدننامز كنا: زیعلادبع ناطاس و ؛ شو
 هبح راخ تدم ر 53 ۰۱ ؛بولوا لئات هن رازو

 بول وا التم هلع عورب هدعب .یدشلوا ځد یرظاب

 یرصم هد رع رحاوا .ردشعا تاق و 53

 هد هس دنا تاذ رب رورب قر ندنناععا ۵ لی لبح راکفا

 , یدبآ راو یکاما و ليم هداز هراغو تهاغس

 رکد راید بول وا ندا“ یا رعش لیلخ

 ؛بولک هقیزا هدشنامز حاف .ردبل ۰

 کیا لوغشم هلبا لع لیصعت
 رب روصم ینلاح یدنک .یدیشعا قبرط كر .هلغلوا

 هلکعد « یلیلح همانتقرف » هک ردراو یسهم و ظنم

 و ردیدن وا تب کیا رب وش . ردروپشم

 رتخا هدنخرف همان یا مدید

 رپ نیزبنع یامش رب
 سس قاوشا راونا رهظم كنورب
 قاشع را رسا نزذ كت ورد

 زسنابز را و كعصف قطن بجع
 زسفاجرت گاسردیا ضرع کز وس

 «بولوا ندهساعع یارعتش هدول إلخ

 یراصو فیت تیاغ .ردیلهسورب ) 7م

 تربش هلکفید لبلخ یراص « نوچغیدلوا یلرکب

 رلتبم هبادوسو قشع ر “ن

 گی درس و

3 

۳۰۰۰ 

 | ندهد رد لولمنروستموکح

 ۲ س ۶ خ

 1 ىلغوا كنيعمال هردراو یراعشا هناقشاع «ردشل و

 3 هدنسا یونرب نالوا یلوبع ا تولوا

 ههدکبم رب فورعم "هلکش د (یسهاخب سعث ) كناوح

 "هلج تب وش ینیدلوا شلیوس هاد هدنل وحد

 : ردند راعشا

 ایض یدریو هزمزب كخر رهم یوترپ
 اهش یدغوط ینوک یدع كنسهنانی سمش

 دیزباب هجرتلا فلاس
 i ۳ ۱ كب یشخ لیلخ

 ندنفرط یرلترمضح ینا ناخ دارم ناطاس «بول

 دیزیاب یاق «هلفلوا رومأم هنلیکنت كدینح یک ربمزا
 منم هنت رومأم ید یسوزرآ قمل آ ییمافتنا كناشاپ

 یدیزیاب یرداربو یدروق یلغوا لدینح ادتبا ؛بولوا
 ید یدینح هدعبو ؛شمردنوک ههنردا كرهدبارپسا
 نالوا شلردنوک نوجا دادما هنسبدنک .بوتوط

 ماست هنمافتنا دی كکب هرج یردارب كناشاپ دیزیاب
 «بودبا احا یتادناخ دینح رار یسکیا و ؛شّا

 روسح .یدرلشا لاسرا هتخخ؛اب یرلعوطقم رس

 .یدیا تاذ ربامزآ ۳
 هرونم هنیدم هللا هم رکم هکم (- ریدغ) | من

 وا لوک تچ وکر هدنسهرآ 7

 هبطخ رب هدنرانک كلوک و نمدنفا (ماص) تانئاک رخف

 .. هکم لها هدمالساو تیلهاج تقو .یدرلشمرویب دارپا
 .یدراردیک هنفارطا كلوک و نوجا هزت

 ووا ۲ هدبتک ضعب ۱ هر ورارخ
 .ردشعا قبس یرکذ هلال ءاح ) ۰

 [۰هلبروب تعحارم هنسهدام « هبوراج »]
 «بولوا ندهباعع(یرکبلا ثراح نب ) ۱ یر

 19 6 هرشادقرآ صعب رکید ا ا
 ؛شلک ه بی ربمخیپ ترضح دزن ًاثوعبم ندنفرط یسلیبق
 . ردشل و رضاح هدنسارع نینحو

 لاش هرتمولیک ۱۱۰ كناعنص هدنع |

 مس ی .بولوا هبصقرپ هدنسیف ]
 .ردنوخسم هلیس هلیبق

 نا

 رھ

 تولوا هبصق ر هدناسارخ

 .ردروک ذم هدح وتو

 توقال یتغیدل وا هبصق ر ندر:رخ دالب

 : .روبدیا نایب یوج
 سابارطو هدنتالو بر سلدارط

 هدنفش ردق هرتمولک ۱۲۰ كع



 قاعنس هدهفاسم قلتعاسرب ندرص لحاس قرلوا
 ها ردق ۰۰۰ بولوا هبصق رب كجوک یکم
 نولو لاقترو هدنفارطا و یساوه فیطل .یسل

 لحاسو هدنبرق كسجن .ردراو یرلقلنوتیز هل را هحتاب

 «بونلو یرلهبارخ نععب كنهدق ریش (هدبل) هدرح
 را قوچ رب یک یشاط كوزو هدنجما یرلموق لحاس

 برط سلبارط ىغا س سجن س . رونلو هقینع
 رض «بولوا یرب كغاخس ترد ندیا بیکرت ینتیالو
 یزاغنب قرش « هلی راقاعتس ناف اب ونج«سابارط سفن
 طاع هلزمکد قآ ید الاش « هلمغاق رصتم لقتسسم

 ےسق .بولوا هحروهم یعسف یلاعش بر .رددودحو

 ؛سجن سفت قاس . ردن رابع ندنلوچ ترس یسبقرش
 هناضق ۵ هل رسا هطالسم و نیئلظ «ترس«هطارصم

 هل رلعسا هغ رواط و هياط قلم هدرک م ؛بولوا مسقنم

 هرزوا تیموع یسضارا .ردراو ید یسهیحان کیا

 لجخ راهنس یغیدغاب روغا هدناسبن «هدهسیا قلموق
 امرخو هرآ ینالوصح هعلشاب . ررو تالوصح

 نوتیزو نوول.لاقترو هدنرالح بيرق هلحاس بولوا
 نانلوا ریبعت هفلح هدنرلغاط .ردقوج ید یرلحاغآ

 ایلاتیا بولوا قوج یرلهم هدنلحاوس. راقبج توا

 راسو ریغیص . ردیک زوط رادقم یلیخ ۵ هسنارفو
 . رونلوا جارخا ید تاناویح شعب

 سراف رصو هدنسهطخ ناتسرال كارا ۰

 یسهررح (شیک ) قرهلوا هدنلحاس ۱
 هدنساب ونح قرش هرتمولیک ۱۵ كرالو هدنسبشراق
 .ردراو یلدعم دروکوک «بولوا هبصق رب

 ریازرحو هدننهح یلاعش برع كسنوت ۱ رج
 رازسنارف بولوا هلببقرلوپ هدندودح ) ۰

 .راربد ۵ ربمو رق) قرهلوا طلغ

 «بولوا ندهلاع (ینادحملا نابا یر ۱ 09
 «نوجا توعد هناا یسااها ناع

 .یدشعا تعنع هفرطوا ندهنیدم

 قرلوا هدننهج هبدابو قحم هبلح ۱ ۰: رضاتخ

 نرع«بولواررح هدنرات | برع نوبفا رغح یفیدلوا
 هردیوم یمیدنلو یهاکتماقا لزب رعل ادبع

 «بولوا ندهاسصع (یریبطا مآوت نب) ۱ های
 ندنرانهاک رایریج دن لصانع ] کہ

 همالسا هلیتلالد كنبرلترضح لبح ن ذاعم «نکیآ 1

 های 4

 هبصق رب هدنسلشراق كنمسنق

 س نخ ۳۰۹۱ ان
 قوس):بولوا لحم رب هدن رق رابنا ۱ ها

 ترضح و هلرازاب نلنید (سفانخ
 نابرح هدنرلنام ز ( امر ) رع ترضح هدعبو رکبابا

 .ردشل و تربش هللا هعقو یکیا ندیا
5 7۳ 1 
 بییح «بولوا هبصق رب e نانخ

 بتک یفیدننوا خف ندنفرط هلسم نب

 .ردروک ذم هدحوتف

 اطخ رهاشم ی نا ۳

 ٩۵۰ .ردیلتارره .بولوا ندنیط

 هلع كلوب ر هداج رح هع و |

 راو هرق رب هدنن رق هرهاق هدرمصمو )

 یسهنس یعشب كنهوبن ترجه «بولوا ند (ملص)
 رلناریدناب وا یی ه راحت لصا .ردشلو عوقو هدن)ا وش

 ناغطغ هللا شیرف رنو «بولوا یسهلیبق (رینضن ی)
 هنیدم ندرب یمهلج «هلک ءا توعد ید یر هلیبق

 (ماص) هلا لوسر ترضح «هدنراکدنیا موجه ههرونم
 قدنخ هنفارطا كنهتیدم هلیار كندسراف نام نمدنفا

 ( قدنخ وزع ) هلتبسانم و «قرهرویب ما ی رغح
 ماود ردق یآ رب ه راح .ردشا و تربش هلکخ د

 «شعشود قف E را شد رق هلن اد ور تیاپن «بودیا

 هدلاح رب ناشیرپ بولیتوط هرصرص دایر رافکو
 «ردراشعا تعحر

 دیم زا عد و بو یبا ا ۱ ی دی

 «بولوا هبصق كچوکرب هدنغانس )
 ۲۵ كنيرازاپ هطآ و هدنرزوا كياچ رب عبا هههرافس
 . ردعتاو هدنق رش هرتم ولیک

 ورا 2 و هم هکم ۱ 7

 عوقو هيرا رب یٰلت دش هدنسهرا نیلپسم هلا شیرق

 . ردراشلوا ناشیرپ و مریم رافک «قرهلو

a 4كنم هررج سیربف بولواندارعش ۱ یدنخ ا ۵ ید ۳ 5  
 كن هناخ ولوم یهدنس هبصق هش وقفل

 تد وش .ردشعا تاقو هد ۰ .یدنا نی

 :ردکنوا

 زلازغ یشخو وا یدلوا سنوم هرایغا
 ردوب شرتسوک كسهروک رول وا راکش رخآ
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 هدنسیونح قرش هرتمولیک ٩۰ كم ] مر
 كچوک رب یرکماضق هدنرزوا قیرط ناو قرهلوا



۰ ۵ 

 و ا هلا

 ینکم هدشر رب «یغانوق تءوکح رب «بولوا هبصق

 ER یماضق سنخ - .ردراو یسهلشقرب و

 سالتب ابونح «بولوا عقاو هدنسس ونح قرش یاهنزم

 خد اب رض «نیساپ "الاعش « هلیغاجنس دیزا ارش «هلبتیالو
 ۔اط لوک كب .رددودح و طاح هل رلاضف یفیکو ناجرت

 كنغاط لوک كيب .ردبواح یخد ینسهیحان نامکتو ینغ
 مدق كناضق یربن (سارآ) ندا ناعن ندنکنا یلاعش

 قرش روک ذم لبح ؛یک ییدک ندنچا یا

 یضارا ید رلیاچ قوچ رب ننیا ندنرلتهج یبونج
 ۲۳ اضق .رارولیکود هني رېن تارف اقسالادعب ییاضق

 یسیلاها ۲۷ ۰۰۰ ًابیرقت «بولوا بکر م نده رق

 ۱۰ و مالسا یردق كب ۱۷ ندرادقم و هک« ردراو

 «بولوا رادلوصح و تبم یسضارا . ردینم را یکی

 هرکص ندکدتبا تیافک هبهیلح تاچایتحا یرباخذ

 هداضف نورد.رونلوا لقن همورضرا هد یرادقم یلیخ

 «هلاخریز ۳۲ «هسردم ۳٩ «بتکم ٩ ؛عماج ۷

 زا یرلنامروا . رددوحوم یربوک ۳ و نمرکد ۸

 سیفن هصلشاب هيلع میانص .ردقوچ یرلاعم ؛بولوا

 ۰ ردنرابع ننه ےکو هراس

 دیرشلا نب ثرحلا نور عتنرضاع) | مو

 یکویب كا كنیرل عاش بع( هیلسلا ] ٠
 هنبرارود مالساو تیلهاج «بولوا یسهروپشم او

 ا س هک هرعاش یک كنو هدنب رودو شعثهنب

 نک یحو ردروک ذم هدنسهرنص بص یارعش لوق

 ید راندیا مدقن هبارعش مظاعا یکریرحو ناسح یتسپ
 یر ردارب ییدوس هداعلاقوف هدتیلهاح نامز .ردراو

 را هييم هدنقح رلن و «هنیرزوا یل كنهواعمو رص

 «بولو تربش یرلهئم و و ؛شمالغاب هکلیوس

 یسهلیبف هدعب .یدشلوا ببس هنبراپشا برعلا نیب
 فرش كرهلک هیربغپ ترضح دزن ریارب هلا وع

 .ردشاوا لخاد هنیدادع تایاحص و ینرمغم هلمالسا

 یدنک هاسنخ ندنفا (ملص) ناش یذ ی ترضح

 .شمرارولوا ذذلتم هداعلا قوف قرهدوقوا ی راعشا

 ك (هضر) قوراف رع ترضح بولوا یلغوا ترد
 تعزع هنسازع هبسداق هدنرا رارب هدنرلتفالخ نامز

 ؛شعا عیصشو قیو-شت هرح ی رایدنک كرهدیا

 ترضح تناج «هلغلوا دبیش هداروا ید یدردو

 الغاب تشیعم مهرد زویکیا 4 هچرت ٌهبحاص ندیقوراف

 رکا .ردشعا تافو هدننامز كنههواعم هدعب .یدشع

۳۰۹۲ 

 لخاد هنیدادع نیلسرلا دیس هرهطم جاوزا هرکص |

۲۳۹ WTA OTO OU 
۹ ۲ 

 أ و ت

 «بولوا ترابع ندینام هدنقح یراردارب یراعشا

 ادمجت الو ًادوج ینیعا
 یدنلا رضعل . ناكب الا

 ليا یرلا نایکیت الا
 لا ادیسلا قفلا نایکبت الا

 هبصق رب ( هدناتسغاد ینعی ) 1 3 7

 طةسم تكنالع ریحاش شعب «بولوا "

 كياذ ترد رز هحو وا ندهبا_هع

 یثرفلا هقاذح ن سنخ : ردیسا ۱ 7 ور

 «شغآ ترجه هشبح «بولوا ندنیقاس هک.یممسلا
 هدن را زع دحاو ردن «بونود هبهرونم هنیدم هدعب و

 هصرح یغیدل آ هدنسیجنکیا هرلازغوو ؛شفلورضاح
 رع تل هصقح ترضح .ردشما تافو ًارثاتم ند

 ندننافو كنوو «یديا یعهحوز كنو ادتنا (اهضر)

 اردا دلاخ نن سینخ رخص وا = . ردشلوا

 ن دلاخ ربارب هلرباج نب رک هدهکم مف هک,یمکلا
 دیش هد هعقوول هد یسکیا «بونلو هدننیعم دبلو

 یراصنالل بئاسلا یا ن سنخ - . ردشلوا

 ۱۳ اور کا و هدناوضر تعب هک«یسوالا
 ردوو یتمدخ ید هدنعف قارع هدعب «بون] وب

 .یراغغلا سدنخوا یس ع وط اهدو سدنخ ج

 | اوج كنغا س هقزال هدنالو ت 2
 .ردنکم نده رق ۱۶۱۱ بولوا

 یراصنالا ریبج نر = هلادبع و )
 «بولوا ندهبلاعع ناسرف (یسوالا

 هروک ذم ءازغ هدتیاور ریو ؛شالو هدننسازغ ردب

 ؛بونود یرک.هلکع تباصا شاط رب هنغایآ نکردیک
 «قردل آنس رب كنسیدنک (ماص) تانکر ثرنضع

 ۔هغ رش ثیداحا ضعب .یدرلشمروس یعر هدب رح یاننا

 ۷٤ «یسهنس یعقرق كنه وبن ترجه.ردیسیوار كن

 .ردشعا تاقو هدهنندم «هدلاح یعیدلوا هدنشاب

 | تاوخ

 دل وا یبلباک لصانع بول

 هدراهد هدیرلنامز كداش ربک او نواه .هدلاح یب

 رد وا تس وسا: ردشماشاب

 ی

 ارع یسب ییرغ درک تسشن خر رب
 اد تیک دات رک تی دو



 ندنارب , ایا رعش مظاعا

 - وا یینامرک ؛بولوا
 -ربک هدکلاع و هددادمر ی رع رک |هدلاح یمیدل

 بول وا ندننادبم كنان هلودلاءالع ج .ردشم

 دنبلخن) .ردشعا نودنو عج ی راعشا كبلاراشم ےش
 ق ردق كب یرکب .ردشلوا رهظم هنیشل (ارعش

 رب هلیاونع « نوامه یامه » و یراعشا ناود یواح

 ر وش .ردشعا تافو هد ۲ .ردراو یسهم وظنم

 : ردیدن راعشا لج تب ییا

 رذک دشاب شنامرک ككاخ رب هک

 یارض ناتسوب غرح نآ تز
 یاچ هدنخرف موب نآ رد دراد هک

 دنلب خرچ هک دما هچات نمز

 دنکف تبرغب کاپ كاخ نازا
 نطو مزاس هجرپ دادغېب

 نم مشچ رد هلجد رج دیان هک

 .شک | ند رز ِح ںارا دی رس هحاوخ كوك ا رز رالی یا اف ۱

 هنبرلیلصا مسا كنبرنایغلو هداروب .ردناونع رب رونلوا
 .ردیا اضتقا قلروب تعحام

 4 یدنفا ةا
 [ .تعحا هنسدام « یدنفا ندلادعس»] .رونلوا

 -:هاگاح و ۹
 tp رسا وا هحا

E۱۰ هل روب تعحام هنس ر  

 جیاشمو ندن ویف وص ریهاشم

 لّصف» «بولوا نده دنرشقن اس راپ هجاوخ

 ضعب راسو ییاتک رب هلناونع « تارضاحملا ف باتكلا

 ۸۲۲ بواش اب هدننامز كخ رهاش .ردراو یتاغیلأت

 .ردشع لاحرا هدنخ رات

 | اشاپ هجاوخ

 هعحاوخ تست خ را

 دامو ینا ناخ م لس ناطلس

 ندنسارزو ۳ كلا ناخ
 ح یسلاو رصم تدم رب رد ( سیوا ) یعسا بولوا

 تافو الونقم هدنخ راب ۹۹۹ هرکص ندقدنلو

 هحاوخ نالوا یمهدرک انب هدن رق اشاب E «بودیا

 .ردششوا نفد هدنکوا ارح كل. رسم سی وا

 .ردیسهدرک انب كن هجرت بحاص خد فیرش عماچ عقاو

eكتلو دن ومق مش هدناتسدنه ۱ ۰  
 4 دنا

 یمسا لصا«بولوا یسّوم ناهج هجا
 ناطلس ندنرارادمکح یلهد یسدنک .ردراورمش تام

 او ح ۹۳

 «بولوا ندنرلمداخ كفلغت هاش زورف ن هاش دمع

 ًارخۇمو یریزو هلیاونع ( ناهج ةجاوخ ) هدعب
 .یدیا شلوا یسلاو هیقرش تالاا راس و رووج
 بقاعتم ییسولح كقلغت هاش دوج هلیافو كهاش دمع
 بحاص هدنخ رات ۷۹۲ هدنسهرص راهنتف ندا روهظ

 ۸۰۲ و ؛شعا سیسأت تلود رب درا هجرت
 هرکص ندنسدنک .ردشمروس تموکح كدەنخ ران

 مکح یمهلالس كنو هدعبو هاش كراب« یلغوا ترا

 .ردرلشل و ترېش هلیاونع نویقرش «بوروس
 ا یدنفا دوعسلاوا رورشم

RE 7 

 [. هبرویب تعحام هنسهدام « یداع

 ( یسیع نی مزاج )
 كنا ناعلس ناطلس

 لایحه .ردشعا تافو هد ٩۰۲ بولوا یسهحاوخ

 د هل یهدنفارطا بولوا یدصسم رب هدنبرف
 . ردا هلیعسا

 نب ینطصم ندلا یر

 هات یا مظاعا (فس

 «بولوالوغشم هل راجت موش یا ند
 دنک هجرت بحاص .هدلاح یغیدلوا نیکنز هداعلاقوف

 ؛نوچکیدتیا ولس هلع بلط هلکرت ینکلسم كنسي
 منو زان یراردارب .بوروشود ندرظن یسیدنک
 هنس هعیابم باتک هرات «هدلاح ی رلکدوب هدنجا

 -وقوا هلتحارو باوخ رت یر هک بویم هوا ردنقم
 رقف لاک هلهحو و .یدردبا خاسنتسا یرلباتک یفجهب

 یا ناخ دم ناطلس بودیا م ولع لیصحت هلرورضو
 راس «هنیرزوا یرلمرویب ع یلویناتسا كنيرلتمضح
 ندهسورب ؛هرزوا قمتیچ هیهاشداپ روضح یک الع
 هنضارقتسا هقبا ندنغاشوا نوجا تلک هلوسناتسا

 هلا ریزان الوم هدیهاشداپ روضحو :شلوا روبج
 کیا ش

 رفف لاک .بویب هلوا لئات هناسحاو هزیاجرب هساصت ره

 | نیدلاربخ هجاوخ

 | هداز هجاوخ

 د۱٤ مازلا یبیلاییوم یانالوم .بودیا هثحابم

 هب هن ردا بولیناق هب یهاش داپ تروح تنعم هل رورضو ۱

 «بوود یعلاط هر ندر هدهار یانا «نکیا هدکقیک

 هداعلا قوف یلغلوا بصن هنکلل* كهاش داپ ترضح | هدولع ۲۴ بم هایعسا هدنفرطتل [ كنيلاع بای هدل وساتسا
 لوساتساو هنردا هدعب .یدیا شلوا لتا هماشنحا

 -رادوسح ضعب ًارخۇم بولوا رکسعیضاقو یسیناق
 هنکلیتفم هسورپ تیابنو هنساضف قیزا هلبقوس كني .
 رخاواو ؛شعوآ تم هنکلسردم تكسرادم ضعبو ۱



 NIT ساک یاب یا 2 ری را کا یو اش

 او ی

 هن «هدلاح یفیدلوا جولفم ىلا رب هلیغایآ یکیا هدنرع
 ۸٩۳۲ «بولوا لوغشم هلا اتفاو سپردنو هعلاطم

 هنیراوح یراخ ریءاو شا تافو هدهسورپ هدنخت ران

 بلط «بولو| هداعلا قوف یبغر همك .ردشف وا نفد

 مورحم ندنتمو تور كن ردپ هدنکلجنک نوچا لع
 ندصنم ید هدعد یک یفیدلوا

 عنام هبهعلاطم هکلب و ردبا راذتثا هلکلسردم هدایز

 ترضح .یدرلیا لوبق ًاه رک یصنم هلرکف رولوا

 یروبشم بانک یلناونع « تفاہلا » هلیما كاف

 هلیما ربا كني ناخ دیزیاب ناطاس؛یک یغیدلوا شمزاب

 یشاوح ضعبر اسو هیشاحرب ۰ « فقاوملا حرش » ید

 شا آ هننزوک یوا

 هقاف | یلریش و تیص . ردشعا ربرحص تاقیلعت و

 راریفسن هللا ااد»  نوجا تربت یسولح كناخ

 هدافتسا ندنسرد تكنهداز هحاوخ «تقو ییدردنوک

 تاذ رب ندسهبلط یایک زا كناسارخ هلیساقلا كعا

 .یدیشمردنوک ید

 ناخ دجا نا | نیل هجاوخ ! ناطلس
 ندنلاجر یرودثاان

 برد نادوبق aS NNO نکیا ین ناعل بول وا

 همسر 03 ۲ ۵ ؛شااق هدماقم و هنسرپ «قرهلوا

 ر ید هعفد و بوک هب یلادویق دنس# اا هلرازو

 ندکدتیا هر روما هرادا تدم بیرف 4هنس قچ

 تافو هداروا «قرهشوا سصز هنغلظفاح رفاس «ه رکص

 . ردشعا

E 54 3د ۳  

 ندنسابد ناتسدنه ۱ ییاظن ردرص هحاوخ
 را ۱۰ ه بولوا 3

 هنمان كييا ندلابطق ناطاس یرادگح لحد هدنخک
 . ردشم زاب 2 ه ہاونع » راما جات «

 هحا رادرس نب ناخ تریغ)
 بداو ارها ناتسندنه (ناخ ۱ راکماک هجاوخ

 زا یار و هدر ۱۰۵۶ «بواوا نم
 رب هلیاونع « همان ریکناهح » . ردشما تافو هداروا

 .ردراو یرتا

 هوکودنه دناشخدب | یناط دم هجاوخ
 ط ولم هرم هایت ۰

 یرطوط هقرش لامش ندیبرغ بونج «بولوا غاطرب
 ندنرلنایو «ردیواحیراندعم نوشروقو ریثاب .رینازوا
 .رونلو یزوت نونل آ هدرلهرد ناقآ

  NEخ ۱

ET (یر)نامش هلایرو ندنلاعا راوخ | 

 تونا ینغبدلوا شعوط زو هبارخ هدنکیدروک

 .ردشفو

 هدنخ را ۱۱۳ .یدبا هبصق رب وب

 هدنسهیقرش تهح لرارخ رڪ ته

 ۱۳۳ لار ها روک مارس | مذراوخ
 «بولوا هعساو هطخ رب هدنسهرآ یغامریا نوحجو

 رب لقتسم هلیمان ( یفلناخ هوبخ ) یسیقرمش مسق مویلا
 كتهبسورزیرلف رط راسو هدنلاح هیمالسا تموکح
 .ردهدقفلو هدنلخاد یتلابا نایند « ردرخ رح ءاروام »

 «بولوا قورعم هلعا و یرب ندهمدق هنمزا هطخو

 .دلوا روک ذم هلهحو و ید هدنخرا كتودو ره تح

 یند هدهیمالسا جراوت و هداط-و نورف «یک یب

 قجآ .رونلوا دا هلنیما رب وب یما مزراوخ
 روج ندرل هطب رخو ورتم نوتبسب مى. و هدزرعامز
 هوبخ) یعف یلاعش قرش كنهروک ذم هطخ .بولوا

 -ونح مسقو (ترو تسوا) یعسق یلاعش برف «(یغلناخ
 هطخ مزراوخ .ردفورعم هل رع-"ا(موق هرق)یخدیسب
 «هلیل وک لارآ و هلقاحق تشد الاهش«هلردرخ ر ًاب رض یس
 هلبس هطخ ناسارخ یند ًابونح «هلربلا ءاروام ًافرش
 یسارح كنغامريا نوحج . یدیا دودعو طاح

 هنلوک لارآ «هدهسیا رو رآ ندربثا ءاروام یمزراوخ

 هدننیب لحاس كیوح> هدنسلاعش ےسق نالوا بیرق

 رونلوا دع ندمزراوخ ید رارب 0 هدننهح"قرش یتعی
 شکا بولوا بوسنم 4 هطخو ید یلوک لارآ .ید

 روک ذم هلیسا مزراوخ رڪ هدنرات آ مالسا نویفارغح

 قوس ریو یرلهرومعم ضعب یسهطخ مزراوخ .رد

 هل رکید مانو(هیناجرج)یرکم «بولوا یواحیرلاوچ
 یلیخ یرارب نایلوا لوچ .یدیا یربش (عنک رک )
 قر هلیشال ید یراعمو مولع بولوا نادابآ و روم

 رب ندمزراوخ هدنرلنامز تسدم «ندنغیدلوا

 توقا .ردشعا روهظ ریهاشم راسو اداو اد قوج

 مزراوخ هروک هنتباور كمالسا نیفلوم راسو كنبوج

 هحاجس هلبببس ما شارفتسا یرلهراج كر یسلاها

 «بویلوا كرت یرایدننک .هدرلهسیا هاشم هراکرت
 هللاسلرب صوصخ هنب رایدنکاذهعمو دودعم ندرلیناریا

 یسلوا ندنراهبعش كنپسراف ناسا .رلیدیا ماکتم

 شعا

 | رو م«هلغلوا مورح ندنایدا «ناسل وب نالوا ظوعمم
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 او ع

 2 8 هنړکح لحم “دا ناسل «بولیدونوا هلامز

 هبلغ كروع و زیک نج «قرهنلوا لر ید یسراف نالوا

 دلوا فلک یاوقا ناکرب و كر هرلازوآ رک تک

 .ردیسهکرت قرش یلح ناسل هدنوک یکن وکوب «ندنفی

 | (تلبجا) مکتم ایر ناتا رار ربع دکل
 ۱ یسهطخ مزراوخ « ردشلاق لاها فنصر روئلوا ربع

 | ید هلبسا وه تدور یهدانش مسوم هدهیمالسا بثک

 ۱ نامز 2 (هضر) نا ثرضح هطح و «ردروپشم

 رلیناماس هدننامز هیسابع تفالح «قرهنلوا 2 هدنتفالح

 6 ۰ هرکص ندقدنل و هدنسهرادا تحت لرلقوچلسو

 (دجم نیدلا بطق) ندنساما هبقوچلس تلود هدنخ رات
 تلود رب هحربآ فلک ۶ ا لالقتسا بسک هدمز راوخ

 هلیما (رایهاشمزراوخ) یسهلالسو.؛(شعا سسأت
 ندکدروس مکح هدمزراوخ *دهنسالبتسا كزهکنچ

 یخد دالب ضەب راسو ناسارخو ربثلا ءاروام «هقشب
 - ارم هنسهدام « نایهاشمزراوخ »| .یدرلشع | طبض

 قاحلا هنتلود قاعف مزراوخ هرکص ندزهکنچ [ .تعح

 سربلا هدنرخاوا یرجه نرف یجزوقط «بونلوا

 تموکح رب ندیکی «قیرفتلاب ندقاچق هلیتفرعم ینابیش
 .ردشلیا لکشت یفلناخ هوو ؛شمریک هنلاح هلقتسم

 - وا طبض ندنفرط رسور یرارب رثک | هدرضاح نرق
 لد هنیدودح یغلناخ "اراخ ندنلوک لارا رکلا «قرهنل

 - هلاق هدندب كنناخ هوبخ رارب رادقم رب هو نوحج
 | ,تعح اه ید هنسهدام « یعلناخ هوبخ »1 رد

 | هاشهزراوخ

 « هاشمزراوخ نیدلا بطق » ] .ردیسسوم كنئلود
 ۱ .هلروس تعحام هب هی آ ؟هدامو 4بهداه

 ۳ زاها فر
 نرق یعشب ا ی

 كد هنلئاوا یرجه نرق یجدب ندنرخاوا یرجه

 ۱ بطق ؛بولوا تلود رب شمروس تموکح هدهزراوخ

 | - راشم :ردشغلوا سسات ندنفرط «اشمزراوخ یدلا

 | مزراوخ هنمان هبق وچلس تلود نیک هشءا ی ردب كہا

 تنسیدنفا .بولوا یسهلوکنیکتاکلیب نالو یسهنخش
 یسلاو مزراوخ هلینامرف یتوچلس هاشکذم هدننافو

 بطق یلغوا كليلاو هلتافو عوقو هد ٩۱ و ؛شلوا

 روسح هلیسهدایز تاذ و یدشفلوا هیحو هنیدلا

 - قوف ید هفراعمو مولع قر «بولوا ریدمو لداعو

۳۰۹ 

 | - وا ندع نیدلا بطق)
 | نایهاشمزراوخ ) نک

 - زراوخ تلود دوخاب)

 او ح

 «بولوا لئات هلالغتسا اماعوت .ندنکیدتبا تمدخ هداعلا

 (هاشمزراوخ)هنسپ دنکن دنف رط قوچلس رس ناطلس
 نالسرا لیا ینوروتو زسنا یلغوا .یدیشاریو یناونع

 بس ڪ نوتبسب ؛بودیا هبراحم هللا هبقوچس كولم
 یربلا ءاروامنایهاشمزراوخ .هرکصندکدتبا لالقتسا

 یلطبض ید یسرافوقارع هدعبو یناسارخ درهدنکو
 مئاق هنیرپ كنوا .بودبا لاصیتسا ییهبقوچلس تلود
 نالوا رادمکحیجدب یلابقا هورذ كتنودو .یدراشلوا
 قحآ «بولوا هدننامز ینا دم نیدلا بطق ناطلس

 عوقو هدننامز كييلاراشم ید یضارقناو لاوز |
 وجه كزکنچ لواءا ندمالسا لها یسیدنک .ردشاو |

 هلرارف هرکص ندنابراسح یلیخ رب «بولک یراق هنم |
 -لالح یلغواو ؛شعا تافو ًاسوام هدنسهطآ نوکسبآ |

 كنیردب «هدهسیا شعثاغوا قوچ كب هلرللوغم نیدلا
 بوبمهلوا قفوم هکمربک هلا هلیما# یوروم كل« |

 كنو .ردشلوا ضرقنم قلود نایهاشمزراوخ هلکن و

 تدم ررب ید نیدلا نکر و نیدلا ثایغ یردارب ییا

 ندنفرط راخروم ضعب «بودیا هبراحم هلل رکسع راتات
 یدهسرلشغوا لاخدا هنسهرس هبهاشمزراوخ كولم

 نایهاشهزراوخ .ردرلشم4«هدا تنطلس یارحا قع

 هنس ۱۳۷ كد هنخرا ۱۲۸ ندنخرات 4۱ یلود

 هلب رسا رل رادهکح ندیا بیکرت ییهلالس وب ؛بوروس
 :ردریز هحورب یراسولح حران

 ٩۱ نکتشوا ن دج ندلا بطق ۱

 o۱ ندلا بطق ن رسا ۲

 ٥۱ ر ا ا ۳

 ۵۰۸ نالسرا لیا ی هاش ناطلس ۰*47 ا

 ۵۸٩ ۰ نالسرالیان نیکت نی دلاءالع « 
 ۵۹5۰ نکتن یا دع ندلا بطق ٩

 1۱۷ نیدلا بطق ن ندلا لالح ۷ ۱

 . رراوذ شتا روهظ هدنراید مزراوخ ۱
 اکا تم ا 2

 | .هلیروبب تعجارم هنیراهبنکو مسا ] .ردیبقل |

 ۱ یراوخ

 تافو هدزاریش هدنخرا ه ٤ بولوا ندنناد رک اش

 ااا
 یزاربش "یناسل .ردیلز ربت بول وا

 :ردکنوا تس وش . ردشعا ۱

 یی ی ریخ رب هدول آ باوخ هکوک مآ تڪ

 یک مرايرف ىشوڪ و یانشن ماهلات

۱۳۰ 



۰ ۱ 
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۱ 
 یر هاو ی رالاذق هل روص «بولوا اصش ۳ ۳۱۵ ۱ توت ی

 .رویدیا نایب یوج توقاي یفیدلوا قوچ
 امف هرنغاعس اما

 ردهبص رب ی سه

 . هل روس تعحایم هرس هدام ( ص وح ۱

 ۱ اشا د صاوخ

 وا هاش را
E ET a ES 

 ناعسو نزوزوزرخاب بولوا ربش

 یمار طقسم ل ریداسش» راسو الع قوچ رب «بولوا
 .یدبا ترابع نده رف ۲۰۰ یسهیحان .ردشلو

 IE ( لوح ی دج رفظلاوا)

 .بولوا ندهیعفاش ءاهففو ندالع
 | یفاوخ

 رفع | تاق "دلو هدنار بش فادح نافلا ۲

 یضاق هدسوط تدم ییخ رب .یدیا ید رف كننامز

 .ردشعا تافو هدنخم راب تیم شر ؛شنلو

 دفا هد ه دنس 4طح هناغ رف هد رپلا ءاروام
 ۱۲۱ ۷ ۰ Sb و ی

 | وص هرق عبا هوجو هدنسیژرش بونح هرتهولیک
 | ناعش ضا رو هدنرانک یرپن

 رب کسا .ردعفاو هدیفش لوط ۱۸۳۲۱۳۸۲ هللا

 بو دیا عسوت بسک هدهربخا نورف « هدهسیا هبصق

 یرقم كغلناخر لق:سمو یدرکم كن هناغ رف نوت

 نالوا یربخا هرلذاخ رلسور هد ۱۲۹۲ .یدشاوا

 هنتروص تیالورب هڪ را «بودنا طب ید یدنقاوخ

 هدعب هددسرلشعا ذاخا رکيم ۵ هناغرف یرلفدوق
 دنفاوخ . ردرلشا لقن هنسهبصق (نالکر) یهرکم

 سس یس EEE Ora را درگ ۵ ملات ۳۵۰۱۰۵ ۰ تولوا ی

 عماوج عاصم «یسیثراچ لکم «یرافاقوس زیو
 | تارهوجم «یسیرپوکرب ل زوک« یس هینبا راس هلیس هفرش
 یبانص یللیخ قلعتم هیناوآو هلساو هشخا و باوناو

 .ردراو یتراص كاشیاو
 هئسهدام € دیاوخریم 7 ریما) ۱ دناوخ

 . بروی تعجارم
 ندنررادسح هیلیعسا هدحالم | را

 نیدلا نکرو هل حس نيدلاءالع ( نسح نیدلا لال_ح

 | ۰هلیرویب تعجارم هني رلهدام « دیشروخ

۲۰۹۹ 

| 
۱ 

 (نیدلادیج نیدجم نیدلا ثایغ)
 كدناوخ ريم رویش خروم

 .ردندنیخروم ریهاشم ید یسیدنک ؛بولوا یلغوا

 ۱ ربمدناوخ

 ا رشاب نیسح ناطاس بوغ وط هدنا ره هدنخ رات ۸۷۱۸۰

 لئا هنهحوت كنبباو ربشییعو بایشرورپ هدننامز
 « افصلا ةضور » یفیدقارب ماما كنبردب .یدیشاوا

 لاکا هلربرح ناصف یجدب لروبشم حرا یلناونع

 ۳۳۳۱ ار 6 رابخالا هصالخ »> نو ی ید | 2 1 1
 ر a و٧ع * راب فو «یب یکی ۰ | روو لوب یلیح هلمذ و . ردیدنلاعا ید یر هبصق

 هللا بیبح نیدلا مرک نانلو یداتساو ؛ش۶ا یخد

 اد هقشد ندخ ران یکیا و . ردشزاب جرات رب

 « « رایخالارابخا » « « ءارزولا روئسد » « « لولملا

 بئارغ 6 یناصو حرا بختم » ‹« قالخالا مراکم »

 9 ل اونم « رابخالا رهاوح » و « رارتسالا | هدم رظانم ع .یدیا ندنراشادق رآ سرد كنيلازغ ماما
 - رزوا راشروش نالو عوقو هدنخ رات ۲ .ردراو

 « هلنلح ر ا ن «بولوا روبحم 5 یاره هن

 هنب رغس هلاکنب هدنتیععو ؛باسما ههاش رباب هدهرک ا

 یلغوا هرکص ندننافو تكهاش راب «یدىا شعا تع ۱

 « یتوامه نونق» هنما كنون هلاستا ههاش نواه

 كیلاراشم رادماح هد ٩4 ۲ .ردشزاب یانک یلناونع

 ۱۱ ۲۱ یون هبرفس تاریک هدنتیم
 نیدلا ماظن «قرهنلوا لقن هیبهد یسهزانحو :شعا

 ا ا ا ا راو یولهد ورمنخ ریماو ایلوا
 روہشم یرلخرات كنیردپ رک و كنسيدنک كرک

 .هردشهوا هدهجرت هنراناسل اپوروآ رثک ا «بولوا

 كنتلابا یم قاع هدیطسو نارا
 كناهفصاو هدنغاع» ناهرذ

 ؛بولوا هبصق رب هدنسا ف لاعش هرتمولک ۰

 تاجوسنم قوماپو یراهحتابو غاب :یسیلاها ۰
 عفاو هدنچا یداورب لزوک تباغ .ردراو یرلهاکتسد

 دم ز هلکعا اورا یبیداو رب نج ندنجا «بولوا

 نوا نوا هعیو رب هبصق .رودبا لصاح هرظنم راسا

 .رول وا دم هداح كلهرتم ولبک کیا

 E فا ناجدنب و هلا ناجرا هدس راف
 تباغ .بولوا عقوم ر هد. ۱ ل و

 نایب یوج توقا یتغیدلوا یسیرپوکرب بیو عنصم

 ۱ راسلاوخ

am 

 هک ردر رب هدهیسرو ر ( 16110۲0۲ ) ۱ 7
 (هبنوروو) هلئاعن هدنشئارا یفوتاراس دو
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 .رولیکود هنغامربا نود « هرکص ندن
 2 :مایمیس ۰ REE اس ۰ ۰

 2 نات زال 2 نوز رط هر و
 قرهلوا هدمقرش یاپنمم كلتالو و ۰

 رب یدرکهاضق هد رح لحاسو هدنب رق یدودح هیسور

 .ردراو یرازابو یسلاها ردق ۰ بم ؛بولوا هبصق

EN eeبولوا عماج یی اها » 

 یسیضارا .ردالسم بوسنم هنتیسنح زال یمظعا مسق
 یساضق هبوخ س

 یبروک «بولوا ندارزو نالوا لئا هاظم ترادص | تابوبح «بولوا یدیرارب عورم«هدهسیا ناتسکنس
 هغایش .ردراو یتالوصح راسو ریونک هلا هعونتم

 فرص هدنلم «بونلوا لاعا ید لاش عون ر هاشم

 هناخچ رکو هدنسهبرق تنور هداضق نورد .روئلوا

 .ردراو ههلباق کیا هدنعفوم

 هباراس كنهیسور (1500120) °
Eوا ۵  

 هدن رانک یغامربا (رتسمد) قرهلوا هدنسم ض لاعش هرتم

 هلینفو .ردراو یسلاها ۱۵ ۰ .بول وا هبصق ۳

 هنطبن كن باقع تلود هدعب بوتلوب هدنلاهرازیونج
 .دانتسا یثراق هرلسو رو هرلیلهل نامز ییخربو ؛شمک

 ینادیم لرله راح یلناق قوچ رب «قرهنلوا ذاا هاک

 .ردشلوا

 | ناجوخ

 تار طقم كناوذ قوح رب ندامع «بولوا هیصق 4

 .ردروک ذم هد « نادلبلا مم » یغیدل وا شلو

 هدنتنالو رتتسانم : (1۳۳5ا9) | و
 ۔اضق هرسک كنغاعس هج روک ب رو

 «بولوا هبصق كچوک رب یکم هیحات عبا هنس
 هب وص هرق هاو هدنن ونح هرتمولیک ۷ كنه رسک

 )سم یرثک | .ردعقاو هدنرانک یاچ ( هچلیب ) عبات

 -افاضم روباشین (ناشوخ دوخای)

 کیا یشرش عماج رب «یسیلاها ۲۰۰۰ هرزوا قلوا |

 1 و هدشر ر «یاخ Ae یناکد ۲ ۰ «یساسیلک

 هرلخالوا یر و هرلمور یسکیا هلیبتکم مالسا ناببص

 ماکت هعحالوا و هور 4 هحدؤانرآ 4 هکر

 یسلاها ردق ۰ ۰۰۰ بک ندخالواو مورو مالسا

 ندهریاسو موزوا هلا هعونتم تابوبح یالوصحم

 | یکم كنسهیحان اوتما) تب

+¥ 

 ۹ ءا 1 ؛عماج ۱۳ هداضق نورد :ردنرابع ۱ ارح كل هرنم ولبک ۰ كل رهدیا ىش یراتلاا نود |
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 .ردد وح وم هلاخ هتسحرب و بتکم

 نکر »] (-نیدلا نکر دناوخ) | اے و وخ
 4 بددام € هاشروخ نداا

 |. هیر ویب تعجام
 «دیشروخ نيدلا عاجش » ] وخ

 . هل روب تعحام دنسهدام "

 I اشأب دسر وخ
weلسم هديا نا دو ی  

 «نکیا یسهلوک كنبرب ندراباب “صز لصانع .ردلصالا

 دازآو ؛شمک هباشاپ یرس ماس یسیلاو یلیا مور
 لوخد هنسهیبرت "راد كنيدنفا حار هرکص ندقدلوا
 باسشا هباشاب نیسح كجوک ارد نادوبق هدعل « هلبا

 یناریمریم هر هد ۱ هلیس هاج كىو ‹ڭرەدىا

 هل رصم «هرکص هئس رو  هنغاظفاح هب ردنکسا ها

 سعم هل رازو هبر ؛هنن رزوا لش ندرلهنارف
 یلاوح ال مصمهدهرصوا هدهسیاشغل وا بصن هنکلیلاو

 اضتقا یصن یلاو كناشاپ لعد بولوا قیشیراق كب |
 هدیرل رغس نارا هدعب «لزع هجر بحاص «ندنکیدتیا

 هرلیلب رصو ؛شلوا یسلاو هنس و هرکص و كينالس |

 نروس.هنس شب هدناخ دو ناطلس تنطلس لّاوا
 هدنخ را ۷۱ «هاکلروک یلامدخ هدنساننا هراحم |
 یلص هداعا«قرەل روس عیدوت هنس دننک ترادص رهم |

 ۱۲۲۹ «هرکص ندقدلوا قفوم هنصیلخت كدارغابو

 ترضح تافتلا كرهلک هنداعسرد هدنمررح یسهنس

 تدم پیرق هبهنس قم ییاو؛شلوا لئا هبیهاشداپ
 لزع هد ۱۲۳۰ هرکص ندقدلاق هدنرادص دنسم
 ؛شلوا رومأم هنماقا هدنغاط روفکت قرهنلوا
 هنکلیلاو هروم تیابنو یلبامو ر بلح «هبهأتوک هدعب و

 یلئام رف كناشاب ىلع یلنلدهب هد ۱۲۳۷ «قرهنلوا بصن

 رکسع یشراق ۵یلنلدهن هجرت بحاص «هنبرزوا یساوا

 یلعو حا هرصاح ی هبناب بول وا ام هنو وس | هدهبصق و .ردراو ینکم نابتسرخ ۲ صوصخح

 نسل ره رب دنا لتقف ینیدنک دلا یک دا نایتسا اشاپ ۱

 هد رصوا ۰ یدیآ شمردنوک هنداعسرد ییعوطقم |

 هف رط وا هجر بحاص «هلکعا روهظ نایصع هدد روم |

 هد ۸ «نکیا هدنکر ادب كا قوس رک سع 4یعلشار بول وا تتم هخدلوا يسضارا .ردراو
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 كنيماج االومو ندنسارعش ناربا یر و
 206ا ره «بولوا نعل مماعم و

 : ردندب راعشا ؟هلج تس وش

 ارد وخ ةناناج تٽروص ناج ةف ص رب مشک

 اردوخ ةناويد لد نیکست مهد تروص نيدب

 بولوا رصق رب هدنراوح هریح | .. ست
 ندنفرط ناهن ندنکولم هربح یورو

 (رانس)و هلا لد رحدزب ندنکولم نارا هدتناور رو

 قوچ ر هدنفح .یدشملوا انب هلیتف رعم كراهعم مان

 دهب صقار هد رغم هلا و سک . رده وس ید

 . رویدبا نایب یوج توقاي یغیدلوا
 (دایروم نایروخ دو "| هیروم هب روخ اروم ناروخ دوخاب

 نالوا یمانم ؛بولوا راهطا مناط رب هدنسهش راق یس

 ۵یاله :یرلکوب «بولوا بکم نددطآ كچوک
 رکلاب هرلن و .ردایسم هل راسا هیلبقلاو ءادوسلا

 یرلرکید ؛بولوا عماج ییهلاع ردق ۲۰ یسیجرب

 (  هیوز ریارح ) هدنسهیفارغح كسویلطب بولوا
 .رودنا تلالد هنکلعدق كنهلبق و یرلغلوا دای هلعسا

 ریادرح .رردملکنم هلیناسل یریج مولا رلنوب " ةقبقح
 .ردشمک هنطبض دب كن هرتلکنا اربخا هروک ذم

 ۱ روخ
 .هلروب تعحارم | 

 ۱ تارزوخ

 .ردعقاو ه دنلاعش هرتم وابک

 كنارا ( ناتسبیع هل رکید مانور

 رب هدنسدیوذح برع یایننم
 یمجح قارعو ناتسرول الاش بولوا تلایاو هطخ

 یخد ًابرع هلی رف ر وک رصب ًابوذح « هلا سراف ًاقرمش هل
 .ردطاح و دودح هل رلتبالو هرب و دادغب كنها كلاع

 ۳۲۰ لا ۵" و اش ضرع ۲۳ ها ۰۰

 یو هبونح ندلاعش بولوا دنع هدنرهرآ قرش لوط

 هدیکا هرغ ندقرشو ۲۰۰ هلیاسح یشچوا شوق
 ۲۰۱ ۸۱ یسدیعطس هحاسمو هرتمولک ۰

 فلتخح تانیمهدنفحیسلاها رادقم . ردهرتم ولیک عبرم

 ۵۰ كنورخ ؛بولوا هبصق

 ۱ ناتسروخ

 | هنسهدام « ناتسزوخ » | ( -- دالب)

 | كچوک رب یکم كنغاععتس مسرد
 روم كنهطخ یرب ندیکسا «بولوا قوج یرلاعمو |

۲۰۸ 
: 1 
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 ینراقدلوا هدایز ندیشک ؛ ۰۰ ۰۰۰ یرلنععب ؛بولوا
 یبراقدلوا غلاب هیفک ٩۰۰ ۰۰۰ یرلضعب و «مازملا ۱
 هلیعسا (هنایسوس) هدعدق نامز هطخو .ردرلشعا ادا |

 ندنرلنخءاپ روبشم كعدق نارا بولوا فورعم
 ةطخ هنایسوس رک قجآ .یدیا هدنون یربش(هسوس)

 | -ونج لحاس كىر علا ةر رخ

 فی رعت هدنرات آ مالسا نوبفارغح كرکو یسەمدق
 یلابا ناتسزوخ یکن وک و یسهطخ ناتسزوخ نانلوا

 یعب ندنلفسا ےسق نکلای كتلایا و بویلوا عساو ردق

 یسلاها ناتسزوخ .یدیا ترابع ندنتهج یبرع بونج
 بونح ینعی هدنلفسا مسق بولوا بک م ندنیسنح یکیا
 «برع هرزوا تبرثک | یرانالوا نکاس هدننهح یبرع
 هدرلغاط یهدننهح قرش لاعش یتعی هدننسالعا ےسقو

 وسنم هننیسنح(یرول)ندنسانحادرکیرلنالوا نکاس
 برع كنسيلاها ناتسزوخ ید یوج توقا .رارد
 ملکتم هللاسل رب صوصخم هنیرلیدنک هقشپ ندیسرافو

 تسح یر نتا هرات و .رويدنا ناب ی رلقدلوا

 هردراو یرلت ربش هلق دلخا تئادرو

 هبکیا نانسزوخ ید هحاوهو یعارا تعیبط
 یلفسا مسق نالوا هدننهح ینونح ب ؛بولوا ےسقنم

 قلغاط هيا قهح یلاعش قرشو هاشم هننیالو هرصب
 قلقاطبو اا وص نیشبق ىلغسا ےسق . ردعشمو

 لوچ ندنرارح ترثک هسیا نزای «بولوا هدنلاح
 روتسم هلراق ایرثک | هسیا یسالعا مسق .رک هنلاح |

 هل راغاط كسکو قحمآ . ردترابع ندرلغاط كسکو

 ترابع ندراریابو رل هت ماطر هدنسهرآ یرل ووا قلا
 لدتعم ارح كنيرلارو هک «ردراو یسسضارا یطسو
 هیراج هاسیمو تبنم كب یخد یغاریوط یک یفیدلوا

 ناتسرول ندفرط رب یرلغاط .ردشغ و یمارو یهح

 لاصتا بسک هلیلابح سراف ید ندفرط ربو ناتسدرک و

 -زاغو .ردیغاط (كنررتش) یسهلساس همعلشاب .بودیا

 هلیعسا (ریسکش) هطخ هلیتبسانم قلوا قوچ یخد یر
 5 ۱ الماک یسهطخ ناتسزوخ .رونلوا داب ید
 عقاو هدنسهوح برعلا طش هجاشابو هدنس هلام یف

 .رولیک ود هغامریا روکذم یه راچ هایم رثک |بولوا

 رتاسو ی(لوفزیدبآ) هک رد ( نوراک ) یربن كوب كا
 هدیدودح هیاغع كلام « هللا ذخا ید یراپنا قوجرب

 هدیرادقمرب كنیوص قجت آ . رولوا بصنم هب رعلا طش
 هنیرفروک هرمصب هیرطوط ندیرغوط .بولیرپآ
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 4 .سیا یرارن (باز) نانلوب یسیجتدرد هلی (هحصرح)
 هی عبونح  هلناعبنندرلغاط یهدننهج قرش كن هطخ

 | -رفروک هرصب هیرطوط ندب ضغوط «قرهقآ یرغوط
 نوراک .ردلاص هنافسربس یربن نوراک .رولیکود هنب

 .روینلو رللودح قوچ رب هدنسهرآ هخرک هلا

 یتموکح رکی
 هسدا یربش لوس لا « بولوا یربش( رتسوش )

 نالوا یسیلاها ردق ۰

 نوراک رد (لوفزید) نالوا عماج ییلاها ۰

 یسهبصق (هرمع) عقاو هدنسیقالت لحم كب رعلا طش هل
 -هطخ هلبتفو یسهبصق زاوها .ردرپ رب هاکتراج ید

 دابآم رح .ردهدیندن هدلاح ییدعش «بولوا یکم كن
 هدنلحا وس .ردندن رل هر وم هعلشاب هدیرل هبصق ناو و

 .ردقوب یربش یلتیمها هدهسیا راو یسهلکسا ییا رب
 (هسوس) نالوا شغلو یختیاپ كناربا هدننامز رلیناساس

 كرتسوشو یبونج بع كلوف زرد یرلها رخ كنعدق رش
 .رددوحوم هدنتهح یلاعش برق

 لاب وبحر اسو ج رپ ,هبرآ ,یادغب هحعلشاب یتالوصح
 هلیتفو .ردنرابع ندهرتاسو نونوت «یدماق رکش«قوماپ
 نکیا هدقلباب باوثا و راشاق كا روپشم هدهطخ و

 هللاج وسذم قوماپ ابق ضعب هیلحم میانص هدلاح ییدعش

 ریغیصو نو وق۰ ردنرابع ندبلاخ وندرلشاخ كسب یننرح
 .ردقوچ یند یتاناوبح راس هللا

 قاعسناجزرا سلزوخ
 ۱۳ بولوا هیحایرب هدنساضقو

 . ردبکم ندهرق

  هطخ ناتسراذط هدنراوح خب ۱ تر
 هدرد هدنسهیحات هاردنا كنس

 ریهاشم عب «بولوا هبضقرب قوچ یراجثاو مسقنم
 ناب یوج توقا یتغیدلوا یمار طقسم تیالع

 . رویدیا
 تعحام هنسس هام « ید و ۱ ۱

 .هلروب

 كناذ ییا ندنینارعش E لد
 : ردیصاح

#9 ۳۱۰۹ 

 ندناتسرول یربن (هخرک )نالوا یسیمکیا .رولیکود -
 | ندکدتیا قش ینسهشوک ییرغ لاءش كناتسزوخ .بولک
 ا تسوا كنەنرق « هلا لوحد هب ها تالام «هرکص

 ۱ نالوا یسعچوا .رولوا بصنم هب هلحد هدنفرط

 لف ۹

 ؛بولوا یلدابآ ناهجهاش ( معاق دم ربم ) یسیجرب
 . ردشعا تافو هد ٩

 ودنه یعوق نابنیاک (هکنسما یار)یسیعنیا س
 ندقدنلو هالبحم لح لرل هحار ضعب بول وا ندنرل

 باشا هکنح ردقص ناڪ روصتلا وا باو .هرکص |

 هد۱۲ ۲ ۵ «بوریک هنتمدخ كلرازماکنا تیابنو ؛شعا

 «یسهم وطنمرب هما وذع ¢ شنادراپ « .ردشعا تاقو

 .ردراو یراعشا ترابع ندی ۰۰۰۰ و یخ را رب
 وش . ردشفوا عبطو هجر ههر ی « شناد رار » |

 :ردکنوا تس

 ام ناهد رد نایز ممش كلر دزوس

E Aهدرمصم (یرصات س رمال كلم)  

 < U ںروس م <= ۳۳

 كمساراشم نارادمح.بولوا یسحدرد نوا كن هسک

 كنب رهاظ یدو ےش دوم كلم نالوا یسحدرد ا

 یباا كدجا نیدلا باہش دیؤم كلم .یدبا ندنساقتع

 هنس قح 2 و شلوا رادمکح هد ۸۰۵ «بولوا

 .ردشعا تافو هد ۸۷۲ «هرکص ندکدروس تموکح

 قفوم هناریخ شعب «بواوا تاذ رب یخس و مرک

 ندنسارعش یه رب كناتسدنه ی 2

 داونع «وکشوخ ةنيغس »بولوا] * . 7
 نوا .ردراو یراعشا ییخو یسارعشاا ةرك ذن رب هل

 .ردشع | تافو هدنطسا وا یره نرق یعکیا

 ۰ ۰ ۰ یص 2 ١

 « دنقاوخ » نالوا ی یالما | ۱ دنف وخ

 . هل روب تعحام هنس هدام ۱

 ت وا دفق یا هم هلا ین دا
 4 i CE نالوخ

 ترضح یسجرب .ردعقاو هدنسهرآ برعم هللا اعنص
jE9 سرا ۱6 دوخا ۱3 و هفت نامر  

 .ردشثوا مف هلیدب هینم نب یلعی

 تنوناخ جاق رب ریز هحورب ی
 ۳۳ تن وخ المرخ هان: زد و 7

 ترج هشبح ریارب هلسیف ن مهح یجوز هک. هیعارخا
 رب هک «هراصنالا مات تش هلوخ -- . ردندرلندیا
 هبلعث تب هلوخ س .ردیسهوار كشرهثیدح

 ؛بولوا یسهحوز كتماصلا نیا سوا هک.هبراصنالا

 .ردشملوا لزا یفرط شاب كنهلداجملا ةروس هدنراقح |



 نر فا

 ی وخ
 كفيرمش ثیدح رب هک« هبراصنالا مکح تب هلوخ بس

 مکح تب ( هلیوخ دوخاب ) هلوخ

 .دنک «بولوا ی-هحور كن وعظم / ناغع هک« هيل سلا

 بس . ردیسهوار

 ن صفح — .ردلوقتم هشرمش ثیداحا ضعب ندنسب

 ( ملص ) تاک رضف هک« هلوخ نالوا یسهدج دیعس
 یسهحوز كن هیما ن لاله .ردندی را همداخ هل مدنفا

 هللادبع تنب هلوسخ س .ےصاع تن هلوسخ نالوا
 ضعب «بولوا نکاس هددرمصت هدعب هک« هب راصنالا

 هرج تروح مس ردشعا تباور هغد سش ثیداحا

 سيق تب هلوخ دج ما نالوا یسهحوز ك ( هضر )

 .هینهطا سق تن هلوخ هبدص شا هب راصن الا

 لوسر ترضح هک «هیبلغتلا لیذهلا تن هلوخ س
 هددسیا شارویب جوزت ندنفرط مدنفا (ملص) هالا

 هلوا لصاو هم دما هانیتلاسر بود تاقفو هدزو

 نالا تش هلوخ س . راسد تن هلوخ س .ردشمام

 هیسعل |

۳۰۷۰ 

E 5۱ و ۱ یسیجرب . ردیعسا كياذ یکیا  

 ا هک« رد (یراصنا سوا نب یلوخ)
 تاتناکر خف ربارب ها (هضر) لع ترضح هدنیاور تاقو هدنخم رات 1۸ «بولک همالسا لوا ندهکم مت

 .ردشمریدنیا هربق یتسهزانح كرابم كزمدنفا ( ماص )

 یراردارب هک ردیلوخ ېا نب یلوخ یسیعنکیا س
 | ترضحو؛شفل و هدنسارغردب رار هلاهللادبع و لاله

 .ردشعا لاص را هدننفالخ نامز ل (هضر) رع

 | توقا یغیدنلوا هست یخد (نانکدغاک ) ایتسانم

 .رودیا نایب یوج
 هنسهدام « یصوخ نیدلا لّصفا 1 2 32

 [«هیرویب تعجارم ] 2
 ناطلسو ندننیطاطخناربا ( ربم)

 «بولوا ندننادرک اش یدبشم لع و

 تر هلک هنداعس رد هدننامز نا نایلس ناطاس یی وا

 .یدشلوا ام ا یلاقاخ همانهاش

 هاو ر هدنماطح ناكا رذآ کا زا ۱
 E 3 : 1 ۷۰ | یوخ

 هبصق رب هدهفاسم كلدرتم ولیک ۳۸ ندهبنامم دودحو

 «یرارازابو یشراچعساو ؛یسیلاها ۳۰ ۰۰۰ .بولوا

 یراجشاو هچتابو غاب قوچ كب هدنفار طاو یسهراج هایم
 ناخ لس ناطلس زواب هدنحراخ كن هبصق وب .ردرراو

 ا! ی 23

 عوقو هبراحم رب هدنسهرآ یوفص لبعاسا هاش هللا
 هدعبو عبار ناخ دارم ناطاس یسهبصق یوخ . ردشاو
 یلیخ «قرهنلوا ق هدشنامز تلا ناخ دجا ناطاس

 .ردشتلو هدهسافع *"ه رادا تا تو

 تنغاعس دیج هدنتالو هیوق ۱ ۳

 هیحا رب عبا هنساضق جاواب 2
 .ردعقاو هدنفارطا كلوک نالوا یان «بولوا

 [.هلرويب تعحارم هنسهدام « ریدرک | ۱ . ردن رابع

 كناذ جاق رب ریزهحو رب ندهباصع
9 

 دلب وک
 . وا) یررورنم لا a نر

 [ .تعحام هنسهدام « یلذه بیّوذوا » | . رددلاخ

 هک ی رعلا اا دناع ن دلیوخ برقع وا س

 هک« یلیسلا یراصنالا ورع ن, دلیوخ س .یدرلشعا ۱
 هدب وص ص تروح تعم هدعبو هدنسا ردي

 هک.یعارطا و رع نب دلیوخ جمرش وا ڪک راو

 ۰ ردشع |

 خنده نیوخ
 E تا ان

 نرف یصنکیا نوا كنار (یتن دج ریم) ۱ لابخ
 نانسو» بولوا ندنسا رعش ی رجه ۰

 .ردراو قیلات ر هلساونع » لایخ

 تكیاذ چ وا ندنسا رعش و لاخ

 : ردیصاح رپ

 كني راتر طح ناخ دع ناطلس متفلاوا یسبجرب

 بول وا ندننادرک اش كب مطخو نم دال زود

 ۴ .ردراو یسهیشاح 3 هدیاقع حرش .ردیلقس زا

 :ردکنوا تم وش .یدیشتنک یخد ه رمعه

 نروک و3 لز تا هدنخ ر رود

 هلج یرود هليا لسلست روک ی دل وا عج

 لغوا لا دبع االوم ندالع یسیصتکیا
 هدیرلاصق اسدنغم و كيال «ردناه ول ادرع یعدا .بولوا

 یرادرتفد كلوا ناخ ملس ناطاس ۰ رکص ندقدنلو

 ضعبو یسهموطنم نونو بل .یدیشلوا یحاصمو

 .ردراو یتابارع
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 ناخ نایلس ناطاس یروبشم لاو یسیهچوا بس

 رددت ەك رادراو «بولوا ندنسارعش یرود
 باستا هاشاب میهاربا مظعاردصو هیلچ ردنکسا

 لئا ه«یهاشداپ ترضح تبعع هلیتلالد لرل و بودنا

 .یدیشلوا

 .ردراو یلاود

 | لا
 هکردیراخ *یابخ یروبشم لا و یسیجرب

 بت .ردشعا تافو هدهنردا هد  ء

 كناذ جوا ید ندنسارعش سرف

 : ردیصاحم

 یراعشا ناود .ردشلو هدناره تدم رب ؛بودنا

 .ردل وادتمو روپشم هدناسآرخو ناتسکرت و ربلاءاروام

 : ردندن راعشا هاج تا ییا وش

 هاش قاشع لد ارت ربت یا

 هلایمز بئاغوتو لوغشم وتب قلخ
 ریسه نکاس هک و مرید فکتعم هک

 هناخ هناخ ملطیم ارت هک یعی

 هدروک ذم ربش تولوا یلناشاک اک -س

 شمالشاب هنمظن هسجنرب .یدیا یسهحاوخ بتکم

 تا وش . ردشمام هل وا فاو یر هنلاک | «هدهسدا

 ردکن وا

 ینادواج تایع مدرف رضخ یا هدم

 یناکدنز بآو و شناتسآ كاخو نم

 «بولوا ندنسارعش ناتسدنه یسعجواس

 هدنرلناسل ودراو یسرافو یناغیلأت ردق زو.ردیلونهکل

 وش .ردشعا تافو هدنخ را ۱۲۷۹٩ .ردراو یراعشا

 :ردندنسهدیصقرب تاب کیا

 رولرپ ناذخپآ تسرون ونرپ ز لد
 رواب وڃ مه كانا دوب هنيس حول هک

 در هکم ا هربت عبط نانچ تس رونم

E.رواعب هراعتساز وا ینشور  

 E میخ

 ی وطد هدف وصت و تنكح و هد هیلقع م ولع» ردیل رواشبت

 یبهینف ٌهقیقد "یناعمو یناکنوزومر هجن .بولوا یحاص
 ضعب قح « بولوا رومشم یلایعابر نالوا عماج

 رب كننابعابر .ردشفلوا هجرت یخد هنیرلناسل اپوروآ
 شن ندنفرط یدنفا یضیف ندنسایدا نمرصع یقاط

 تمرح هداعلاقوف تنيق وچلس روس ناطاس .ردششرا

۲ 

 ب ی ج ۳۰۷
 هت رار هلیسیدنک قح «بولوا رېظم هنن رابتعاو

 كنبرعشا نسحلاوبا . ردو یقیدلوا شعءرونوا

 ماظن رویشم ېحاص هیماظن هسردم و ندننادرک اش

 ندنفرط هیلاراشم .بولوا ییرش سرد تاکللا

 ناسحا یضارا یبخ رب هدنراوح رواشب هنسیدنک

 شلوا لوغشم هلبعرز كنهروک ذم ازا ؛شثوا

 یعاار وش .ردشا تافو هدنخ رات ٩۱۸ ۰. یدیا

 :رددنراعشا *هلج

 وکی ؛تسیک داهج زد هام هدرک ات

 وکب تساز نوچ درکذ هنکهکسک نآ

 یهد ةافکم دبوو مک دب نم
 وکب تسیچ و و نم

 مد

 نايم قرف سپ

 -را | منو نوح
 سولح هتخ هدنسد دالمم خراب NV «بولوا ندنرل

Khian - Loung )وام )  

EEEنیح بوس«  

 «بو ر دصاب یتمایق نالوا عقاو لرلراا هد ۱۷ ۵ ۵  هلبا

 ٩۱۰۰ ۰۰۰ طبض یقرشناتسکرتو ناتسلوغم نوت

 هفراعمو مولعو «لیک-شت هناخخنک رب بک نددلح

 - رخ هدنیچ .ردشعا فیلأت ید رلبانک ضعب هلتمدخ

 لر هنلغوا تخ هد ۱۷۹۰ .یدشتا عنم یفلنابتس
 .یدشعا

 نت

 و ۰

 ترسم
  Iول ۱۷۰ كنهرونم هندمو 3

 هيرش دودح 2۱ زا هد رعلا ةر

 دودعم ندندالب رعش «بولوا هبصق رب هدنلاعش هرتم

 رب لزوک طاح هلا لوچ .ردمبات هنتموکح لیخو

 كنابق عفترعرب یرلهنخ «بولوا هدنسهتروا كحاو
 .رویئو هدنفارطا كنهعلق ر سسوم هدىرزوا

 امرخ قوچ كي رویثم یرهویمو یسیلاها ۰
 ترجمه «بولوا هبصقرب یکسا ربیخ .ردراو یرلجاغآ

 ترضح یازغ نالو عوفو یسهنس یجدب كنهوب
 لسرلا رذف ترضح هدهروکذمهنس .ردرویشم هلایوبن

 ۱۳۲۰۰ تثاعتم ی رلتدوع ندهیسدح نمدنفا (ملص)

 ع ها كرب لا یراونش ۲۰۰و هدا

 كبه علق ید ندبا بیکرت یتسهیحاد ربیخ «بوروی
 هل راسم (هنصز) لغ ترخو ؛شمروس غ ییسینصعب

 هدو ترضح تیعم «هلفلوا رسئحار ندنرزوک

 شمام هنلو

 ذم لوصح هلیسهاردیح تمه ماعضنا كلاراشم
 ید م ۹ ۰ هل رییخ اب وشات هدعد هد سنا

 رح «هروکه نغږدنلوا تیاور هدح وئف بثک .ردشاوا



 ر ی حج

 هعبسعالق ندبابیکر ت یو .بولوا یعسا كنهبحان موم
 «قشلانصح «قیفلایا نصح «معا نصح :یند

 | نصحو جحط و لا نصح مالالا نصح «ةاطنلا نصح

 ندنر كنوصح و یسهبصق رببخ ییدعش .یدیا هبیتکلا

 یدو یسهعدق *یلاها لربح .ردکر ک هسلوا ترابع

 لر هدنرلتطو قرەلوا راذک جارخ علا دعب «بولوا

 الا دیس (هنر) قوراف E ترضح «هدهسددرلشاروب

 متال » هدنراقل هتسخ كوص كزمدنفا ( ماص) ءاي
 شعلشبا ی رلقدلوا شمروب » برعلا ةر رح ف ناد هلا یلاها كم زوا بول وا هبصق رب هلا و ید هدنر أ

 هدنرلتفالخ نامز ًادانتسا هشرش ثیدح و « هل رم لوا

 .ردرلشمرویب لقن هماش«بوراقبچ یرلید ورم ندربیخ

 | اتش تفزر) نیر لکا هدناکس سارق رک
 رب موم هنعدنفا (ماص) هللا ل وسر ترمضح (ثراحلا

 هل دنا هانیتلاسر 4 هرخالاب «هلکم رد ثا هج راپ

 | تئادر هدهبف بیک كرببخ .ردشلوا بیس هنلاح را

ENVY 

 ۱ لکشت یس هیحات ربح « ردراو یریش هل ا هعدص و اوه

 .ردراو یسلاها ردق ۷ 8 ۶ تكحاو ندیا

 هدنزوا قب رط ندیک هرواشبپ ندلباکو ) ۰

  یبهبرکسع تیمهاو روبشم هدنغاط نابلس قرلوا
 -اغفا هدنسیدالیم را ۱۸۷۸ بولوا زاغو رب زباح

 .ردشغوا لر هنتلود هرتلکنا ندنفرط یربما ناتسن

 دا رعشو ندهاعع( یناطلا نامعنلا ی) ۱ یر

 روہشم مالسالا لبق «بولوا ند وب

 هدنفح ماخ تس وش .ردشمک یسهیعاشم هلب | یاط ماخ

 : ردیدب راعشا یی دلب وس

 ٌورما تناو یربیخا انا
 اه داسح ةريشعلا مولظ

 3 وا ندنسا رعش نارا )— انالوم) یربخ

 برشم هنا و د « ردیلمزراوخ «بول 1

 | دنكو «زاطشالک | یراعشا رثکا .بولوا مدآ رب

 تاو د .شعا را لح ید هدقدلروص ندنسپ
 : ردکنوا

 ارام سوه دوبن ناور بآ یکنشت زورپ
 ارام سب مباي ولک رب رکارت غيت مد

 _هباتع (یسوالا یراصنالا ثرالا ن) | , ء ء
a 9هلدعس ندهاصع هن  

 ییورخلا بهو یبا نب هربیه هدنسهعقو دحا .ردیرد

 .ردشاوا دیبش هلیدی
 هبصق یکیا هدناتسدنه ها و

 داناربخ
 هدنیهطخ دوا یسعرب و ۳م

 رد ی خ

 قرهلوا هدنرزوا یرببن ( یتموک ) عبا هنغام را كنکو

 هرتهولبک ۸ كرولاتیس و هدنغاعتسو تلایا (رواتبس)

 ٤۰ یسالاها ۱۵ ۱۸۰ .ردعقاو هدنسقرش بونح
 یراب آ یلیخ رکید و ىس هنا ۲۰ «یقیرش عماج

 كرواشس و هدنس هطخح باح ی ی ۱ .ردراو

 كنغام ربا دنس قرهلوا هدنس ونح قرش هرتمولیک ٩

 كنهن هدناتسناغفا س .ردعقاو هدنراسب لحاس

 .انک كنبرب (یرات) و هدنساق رش لاعش هرتم ولیک 4 ۵

 .ردطاحم هلرلهحمابو ابو نوکسم
 ینا ناخ د ناطلس متفلاوا | ۰ || ی
 روح هم الع و ندکسالع یک رع نیل ۵2

 یلعم كبلاراشم هاشدای .بولوا ندننادرک اش كکب

 1 .ردشعا تافو و دنا N رخاواو «شلوا

 ندلا ريخ « ۰ ۰

 كنب رلهدام « اشاب ۱ سور راب ن دلاربخ
 [ .هلب روب تعحارم هنسیهکیا

 ۱ ءرف Al )۱۱۰۱ ۰ | ری
eنادناخ هد هاش ۀيلعتلود اشا  

 نالوا لئا هترادص دنسم نرسقلوا بوسنم هننطلس

 تلود ماظعرودص مومعلایعو یسحرب كنارزو

 «بول وا ندالع لصانع ه ردپ سلحج وا كنارمااراشم

 كنبلاب هدا 3 یدیا یقورعم هلکغ د لیلخ هرق

 لع لیصح ندنیدلاءالعهرق االوم «بولوا ندنلسن
 هاشدابو هدنامز ی زاغ ناخروا ناطلس «هرکص ندکدتنا

 -رش ماکحا یارحا هدکح هلی و قینزا هلیساقعاكيمااراشم

 یا هسو رپ هدنخم رات VY «بولوا رومام هب هبع

 «هدنرلتنطاس لئاوا كنب زاغ راکدنوادخ ترضح «نکیا

 سطح «قرهنلوا نیبعت رکسع یضاق :قرهلوا ىج رب

 ۷۷۰و شو هد رلتیعم كربلا راشم هاشداپ هد رقسو

 هباظع ترادص دنسم هلیمان (اشاپ نیدلاربخ) هدنخرات

 تامولعم یهدهیسایسو هیکلم روما . ردشهلوا نیبعت

 ك رک« هلغلوا هدننبسنیهقفو ړع یخدیئراسح هلیئراهمو
 كم هتلود هدنن رادص هل رکو هدکل رکسعیضاقو قلیضاف |

 دنسم هنس ۱۸ «بولوا قفوم هنن زارا رلتمدخ قوچ

 هلا ودرا هدنخ را ۷۸۸ «هرکص ندقدلاق هدنرادص

 ةر ةي رادراو «نکردیک هک تا خف یربسیکی رانف
 هرکص ندنسردنک.ردنوفدم هداروا بودا تافو

 هرکصو اشاب میها ربا یلغوا كلوب هدعب «اشاب ىلع یلغوا



 ر ی €

 كل ویناثسا بوک هنرادص دنسماشاب لبلخ یلغوا كنو

 ندلاربخ هجرت بحاص تلاکو رهم هنس ۸۷ كد هنعق

 -ردص ندنا بیکرت ییهلالس و .ردشلاق هدنلسن كناشاپ ۴

0 
۱ 
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 ندکل رکسهیضاقو ندکدسردم ید یدرد كرلهظعا
 , یدبا رلمدآ ع «بولک

 ىروہشم لا لنو رع ES ندلاربخ

 لصا نع .رددودعم ندمالسا ةا.رغ مظاعا «بولوا

 كوو ؛ شعوط هدنخرا ۸۷۸ بولوا ییللدم

 «بودبا ولس هکلیهک ربارب هللا (جوروا) یردارپ
 ۱ رادنقاو تراهم هداعلا قوق هدتعنص و هلنامز رومه

 | دكني له رطف تعاصشو تراسح «ربارب لکا بسک
 .یدرلشل و تربش هلفاناصروف هدزیکد قا هلیماعضنا

 رلیلکیدنو هل الویئاپسا رلتلود یلت وقلا هدزیکد هدهرمصوا

 - اعم یهدنقح ییالسا لا سل دنا رلبلایایسا «بولوا

 كلاع هداشرفآ «كرهبعااغتك | هل راشارنلد تالم
 | ردار کیا و «ندنرلقدلوا طلسم ید هب هیمالتسا

 توعد هدادما ندنفرط یکولم صفقح ی یکهدسنو

 ؟شموقوا نادیم هعفدجاقرب هنسا ود اسایسا ی رهنل وا

 ؛قرهراتروق ندندصغ دب درللویناپسا یریارح تیاهو
 ۱ سار جو روا .یدبا رشت ا.لیکشنت هیمالسا تهوکحرب

 ریارح «هلکعا تافو ًادیبث هدنسیرجه عرا 6

 یسیدنک «بولاق هنیدلاریخ هجرت بحاص یموکح
 «هلتعاطا ضرع هنیرلترضح ناخ لس ناطلس زواب
 قلاشاب «هدنکی دتسا قالاو مع ههنا“ كلاع یریارح

 .یدش#لوا اشاهدنسهدهعیلیلاو را رحر ارب هلسا ونع

 ابو روآ هدزیکد قا ؛بونلو یسلاو ریارح هنس ٩

 هد هحرد ر و تشهدو فوخ لاهزرا ییرلاغود

 رات ٩:۱ «ه رکص ندکدنا ترپشو تبص باست |

 ندنفرط یرلتمطح ناخ نایلس ناطاس ینوناق هدنخم

 | - روبب نییعت ارد نادوبف «یرهنلوا بلج هنداعسرد
 ه هناغع ةبلع تلود بولاق هدماقمو هنس نوا .یدشل

 | هدزیکد قاو ؟شمربدناهرق ییلیصرب یخد هد رحص وق

 هردشء | تافو هدنرشا ۰ هدنخ را ۷ «نکیا ۱

 | طبض ییلحاوس ابلاتبا ضعي راس و هنیسمو ییهبدنق
 هل شک | كني ربا زج نانو .بولوا لئان هناحوتف قوچرب

 ینادوہق روہشم لا كنتروهج كيدنو و «بیرخ و

 ا ودو ب ولغم ايلکهدنکوا هزورپ یاب رودای ردن )نالوا
 كنآوسنارف یصرب یلارق هسنارفو ؛شعا قرع یس

 | هبهسبن هلپا اود ,هنبرزوا يتعجارم هناخ ناچاس ناطلس

 یلناشع ( س سوربراب ) | ار
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 « هلا لست هرازنسنارفو طبض یروک ذم ربش.بودیک
 «كر هديا ناشیرپو منربنم ًابلک یتساغود كتنیک لراش
 هنتخ هسنارف صیلختلاب ندننراسا كنو ییآوسنارف
 , تایقفوم یناش هلو رع .ردشلیا سالحاو هداعا

 لارا هدنخ را ٩۰۲ «هرکص ندکدریک هلاح وتقو

 وصخ هی ر هد هلحم قورعم هلیما هدشاطکشب بو دیا

 ۳۰۱ نیا ندنف رط* رتابوروآ رک وفدم ها

 یسلوا یزمرق كنب رللاقص یمسا (سوریراب) نیلیریو
 كعساو هد هسیا نونظم یفیدلوا شلیا نعت هلشسانم

 طاغ ند (جوروا ااب) نالوا ع هنکوبب ندردارب ییا

 .ردسرق اهد هلقع یلاقحا یس وا

 دبع ناطلس نامز هاشداب ۱

 لب اتم ی ناخ دیبا
 ندارزو نک هلاظع ترادص دنسم هدنران وامه مصع

 «قرهنلوا هی رت هدسنو .ردلصالا یسکر چ «بولوا

 -.ایداو ناسل زسنارفو یلرعو ههعونتم نونفو مولع
 عطق هدننراما سن و« هلدسح یاردو لقعو قوقو هن

 هدنرلشیا قلتامولید ضعب هحایوروآ كرهدبا بتا

 هدنتسایر ناردم ایلاراشم تراما تقو یخ هدعبو

 اشاب ندلاربخ
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 ةلع تلود كي راما هدانا ی رومأم و و : شوا

 رلتمدخ یلیخ هدیک ات نطباور یبعبا نالوا ه هیافع

 «هدننامز یرلترمضح ناخ زب رعلا دبع ناطاس « بودیا |

 هل صسا نامرف ۳ «هرزوا قلوا دوم یطباور و

 اشا قداص قیاس لاو سن و هدعد .یدشلوا قفوم

 د ادع ناطلس نادردق هاشداپ هدنخرا ۱ ٤

 -روب توعدو بلح هنداعسرد ندنف رط نم دنقا ناخ

 ادتاو ؛شلوا لا هیهاشدایپ ترمضح تافتلا قره |

 هد ۱۲۹ ۵ «قرهنلوا بصن هنتسایر تلود یاروش

 و یآ ۸ .ردشل روس هلاحا هنسهدهع ترادص ره«

 هعشچ یروق بودیا افعتسا .هرکص ندقدلاق هدماقم

 هنسدنک هدنشاط ناشن هدعب و هدنسهناححاس یهد

 هدکعا تماقا هدکش وک نالیدا اشنا قرهلوا صوصخ

 هلناونع « كلاملا لاوحا ةفرعم ىف كلاسلا موقا »

 هبه کر هک ؛ردراو ینیلأت رب لزوک هرابعلا یبرع
 .ردشوا عبط و هجرت ید ههحزسنارف و

LS NEزوا (— قوطع) و  
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 ESA هدهیداو هیهقف مولع ؛بواوا ندنشالگ

 - هبشاح ۰ ۲ اشک » .یدیا یصاص لوط لی هدش دح و

 | معو یاتک ر هدبط نف «یجرش رب ه « قراشم » «یر

 ۹۷ .ردراو لئاسر ضع قلعتم هه راسو مالک راث آ شعب قلعتم هبطو تغلو جرات .ردشعا تافو

 .ردشعا تافو هدنخم رات

 > ن دلاربخ
 «بولوا ندنسالک یرود ۱ و نر ِ

 . رددح كنهداز یریکشاط « قیاقش » بحاص

 «بولوا ندنسالع ربهاشم ۱ لمد نی دلاریخ

 ٩٩۹۳ .یدبا یحاص یوط دب هدهیداو هبهقف مولع

 هدرص«؛بوغوط هدنسهبصق هلمر كنيطسلف هدنخ رات

 « هلدوع ه هلمر «هرکص ندکدتبا نوتفو مولع لیصح

 -وا مالا عحرص یسوبفو ؛شلوا لوفشم هلا اتفاو سیردت
 تعحامهنسیدنکنوجا لئاسم لح ندفرط ره بول

 ۱ لوبق تاصصحمو هفیظ و ندغقو یسیدنک .یدروشوا

 4 هرب دشلت هرم راعشاو غاب هلبلا یدنک «بويعا

 هناربخ یلیخ یک سرادمو عماوح ریعنو ؛یدربنیک

 تافو هد هلمر هدنخم را NN .ىدشملوأ قفوم

 | ناخ دجخناطلس غلا وا

Vé 

 | یرجه نرق یجسرب نوا

 | روبشم هلیاونع « هبربخ "یواتف » یرلاوتف .ردشعا

 بتم هل رلح شو هبشاح هبهیهقف بنک شعب «بولوا
 .ردراو تد یراعشا ناود

 یدنفا هللاربخ

 یلوا ماما كبرلترضح ناخ زی علادبع ناطلس تدم رب

 ۳۸ کلا «بولوا مالسالا حش هد ۱۲۹۱ و :شالو
 مالسالا جش ایا هد ۱۲۹۳ .یدشلاق هدماقمو نوک

 ؛شالو هددنسم و ردق یآ چوآ هلا هنس رب «بولوا

 تافو هداروا «بولوا رومأم هتماقا هدشناط هدعب و

e 
 «بولوا ندهبناغم یاذع

 .ردشعا

 ا یدنفا هللاربخ ا لا ^ اط تب ° ت ۰
 یرلرود ناخ زی رعلادبعو ۰

 یمابطالا سر كناخ دوج |ناظلس «تولوا ندنلاجر

 ندرودص نالوا شفلو یرظان هیبط نونف بنکم و
 نونف بتکم . ردملغ وا كنبدنقا قحلا درع ءاعلا شا

 لیصحتادعب ییهدیدح نوف و یابط نف هدهیبط

 بتکم تدمر بونلو هدهم تامدخ یک و ربات و

 راسو ایفارغح و تعارز .یدشلوا ید یرظان هیبط
 «یک یفیدلوا شعا هجر باتک جاق ۳ قلعتم هن ونق

 الشاب یخد هغمزاب يخ رابرب لکم كنهنامع هيلع تلود

 اک یک تک

 وفو نالوا كد هنبرود ناخ نایلس ناطاس ین واق «بوب
 هدیراعشا شعب .ردشعا لاکا شدلح ۳ یواح یاع
 هداروا نکیا یریفس نارهط هدنخ رات ۱۲۸ ۲ .ردراو

 یریفس نارهط موبلا .ردراو ید یسهعوبطم ریغ
 هل رلت رطح یدنفا بیج و صن ندنناحعا الا هنر نانلو

 یتاک شاب یسهینس ترافس هردنول ندنسا رعش نمرصع

 .ردب ردپ كنیدنفا كب دماح قلا دبع
 واندرلء عاش روبشم هل 5 اندراهرعاش ۶ ا ا ایپ ۰

 تنسدضاق دنف رم بول ۱ نوناخا 9 یا
 .ردشماشاب هدنامیا رخ .یدیا یزمق

 ناطلس بول وا ندهسکآرج یایما قاب رخ

 ۔امالا كلم باح ندنفرط یروغ 9

 عقاو هلا ناخ میاس ناطلس زوای یروغ ناطاس .یدبا یس
 اچ یابربخ «هدقدل وا لوتفمو ب ولغم هدهب راح نالوا

 هبلاراشم هاشداب هدعر .یدیشع ا رارف هننهح صجو

 تافتاو وغم رهظم هلبطسوتاهاب سنوب ربزو «هلإ مت
 هلوناتسا .یدیشقبک هرصم هدیهاشداپ تیعمو ؛شلوا |

 سن و هبلاراش« ینیلاو مصم «هدقدلوا ررقم تدوع

 یفیدنل و هدندبق لام عج «نکیا ششوآ دعو هباشاب

 «قرهنلوا رظن فرص ندنو «هلغلوا هناهاش مولعم

 ۰ ۱۳۳ .یدیشلعار یلاو هدربصم هجرت بحاص

 «بودیا كلبلاو یا جوا هلا هنس شب ًارابتعا ندنخ
 تافو هدرمصم هد ٩۲۸ هدباخ نایلس ناطاس ردع

 .یدا تاذرب رادنندو ےقتسم هردشعا

 ردیح هدنسهطخ (دنس) كناتسدنه
 مرفش لاعش هرتمولیک ۰ 0 تا

 كلهرتمولیک ۲ ؛ ندنراسب لحاس یرب دنسو هدنسیق

 كن هیمالسا تراما رب بول وا هبصق رب عقاو هدهفایسم

 دنس «بولوا عماچ یبیلاها ۷۲۷۰ هبصق .ردبرکم

 هدهووآ رب نانلو هدنلاح قلفاطب ندننابغط كني رم
 «رلشاق یلهمرص هدنجا , ردریغآ یساوه هلغلوا عقاو

 .رونلوا لاعا هسا رورشمو تانینم لومم ندنوتل آ
 ا راو ید قارما لو صوصح هنربما

 ( راط ) ندنراسب لحاس كنغامریا دنس یتراما رو

 ۱۵ ۸۲۲ یسهیسطس ٌهعحاسم بولوا دتع كدهنلوچ
 نکلای .ردیشک ۱۳۰ ۳۵۰ یسیلاهاو هرتمولی عبرم

 ىع یءدنسرآ یر (هران) عبات اکو هلیغامرا دنس

 ینالوصح دیویچو یادغب هعلشاب .بولوا تبنم
 ريغ «بولوا قابلاچو قلموق یرلتهح راس .ردراو

 ؛نالنرص ؛نالبق .راقیچ طفن هدننهح قرش .ردتبنم

 ی ی ی ی وتو و یا یا ی تی ی ی تی
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 و هک

 .ردفوچ یرنالبب هلیسهیشحو تاناویح ریاسو دروق
 راسو كاککبوزرک هلایروس رللازغ هدنسیداو دنس
 نالوا راح یتاونع (ریما) .ردلو ید یتااوبح وآ

 عبا هبهرتاکنا «بولوا بونم هنموق (جولب) یک اح
 دنس س . رویمرو یرورب چه «هددسرویئلوا دع
 هبصق كچوک جاقرب رکید هليا (روریخ) هدنس هطح

 . ردراو اهد

 نام ةةتسمح ,باعت تااتن نه
 هبضقرب هدنخاصتت رد اا 8

 قوماپ و یعاس هلیس هطخدنسو یسبل اه ا ۳۵۰ «بولوا

 .ردراو یلراح تابوبحو

 | ندنویفوص ریهاشم 2 اساربخ
 نوا یاشار ا

 لیشو یطقس ؟یرسو ؛شماشاب هددادغب «هدلاح یقد

 هد ۲۲۲ ؛بودبا تبع هلا هبفوص حماشم رابک یک

 .ردشعا لارا

| ( Chiron ) ۰ 2 
 ۱ نژ ربح

 مانو (سونورق) نانلوا ,عز یهلا نامز ایوک بولوا
 ۔اقجا هلا یرب رب هدنعسا (هریابف) ك (نروئاس) هلرکید

 نکاس هدنغاط (نویلب) هدایلاست .یدیشقا داوت ندنع
 دنلوب لوغشم هلتنابط و كلم «قلیحوآ و هنغب دل وا

 كسوئالبخآ هدعب و كلوکر ® بوک . یدرربناسا هنغی

 «قرهل روا هلقوارب موعسم اوت ارخوم .یدیا ییعم

 نانلوا عز ههل الا وا اوکو ؛شعا وزرآ یولوا

 سدق ندنو «بودا عفر هباس ینسیدنک یرتشم

 .یدشلیا لیکشت ینسهبکوک
 «بولوا یسا كنوتاخ ییا ندنایاعع ۱ در

 یسهحوز كنادردلاوا ند د هاب | حص یر

 تایاعع هک رد (دردح تب هربح ءادردلا ما) نالوا

 | ییخر «بولوا هزاتع هل ای وشو تباردو لقع هدننایم

 نامز 2( هنص ر) ناغعترضح و :تیاور هغل رش ثیداعا

 هرکص ند کا .ردشعا تافو هدماش هدننفالح

 ۳ دتا چ اودزا دفع هلس داق رب هدنعسا هیجت ءادردلا وا

 هب هچبرت ةبحاصو (یرغصاا ءادردلا ما) کو «ندنکی
 | ن بمک یسیعتکیا س .راربد ( یربکاا ءادردلا ما )
 ۰ ردیس هحوز كنب راصنا كلام

 نینم ولاما اواخر ندنایعباب ةر

۳۰۷۵ 

 ۱ هدهبنار و ریطاس

 | ندرلنح روئلوا ریبعت ( روطنق )

 ر یخ

 رن( نات کا 4 مش
 «ردندناندح یجد (نجرلا دبع تن

۲۱ CE E 
 . [ ۳هبصقرب یدرکم انصق هدنخاحس

 هدنسس ی لاعش هرتمولبک 4 ۷ كنغاط روغکت بولوا

 هدنرزوا كياچ ر یان عبات 4تن ون هنکر ا قرهلوا

 مالا یرثک | «بولوا یسلاها ۲۷۰۸ .ردعقاو

 هدملحاد هیصق , ردمور یروصقو ٤ لیحبم ۲ ؛عماج «

  ۲هبهیمالسا "یلاها یجوا هدشررب هواز ۲ .هیکت

 «یتکم نایبص ه 54

 ۔وح 1 و هناخ دیههرک ۷ « هیچ ۸ «یسهش راق نوا

 -راخ هبصقو یراهبرتو دقرع ریهاشم نتعب هلبا هناذگلم

 صوصخم هیلاها مور یسیکیا و

 هبصق و .رددوحوم یر وک ریکر اک رب یسح ہدنح ۱

 یرلترضح اشاپ نایلس یزاغ هداربش هدنخ را ۹

 اب ونح یساضق یلوب هریخ س .ردشفلوا ف ندنفرط
 قرش لاعش « هل رلاضق هرفلعمو یغاط روغکت سش

 سن ید ندنفرط ین لاعش و ءاسلکق رق ندننهح

 یس هیحات كن روما «بولوا دود هل رلقاصس هن ردآ

 5 نده رف ۷۲ «ەدلاح یمیدلوا عماج جد

 چوا نوا «بولوا ترابع ندیشک ۱7 ۷٤۲ یسلاها

 راغلب و مور یروصقو مالسا یرادقم بیرق هکیب
 «بولوا تبنم هلتیاغو یل هب عزا یسبضا را .ردینمراو
 یرلاعرم .ردقوچ ینالوصح راسو هعونتم تابوبح

 «تاناوبح «هقشب ندراخذ بولواقوج یندیلاناویحو

 .ردراو یلاجا رخا یلبخ ید قلعتم هرمنس و یعاس «یرد

 ؛هدهسیا دوحوم یتدعم روک هدنرلنهح ضعب كناّصق

 رط رلیلب وک یمهیعانص تالومعم .رویلراقیچ

 .ردنرابع ندناج وسنم ابف ضعب نانلوا لامعتساو لاعا
 ندسش

E SLE : 
 ۰۰۵ ا كند اق 7 یریخ
 ربش نارو لصا نع (یدنفا یربح دع یسدحرب

 ؛شغوط هدنخراا ۱۱۰ تولوا ندنساضق

 تذارع عطق هلدورو هتداعسرد و
 ؟شاوا باتكلا e هعفد جوا هدعب و نو امه ناود

 ء
 کلک «كرهدیا

 تاقو ًافو رغم هدن رپ (هزوم) هدنخ را ۷۱۰

 : ردندناعغا *داج تا وش .ردراو یناود بن .ردشع |

 تافالتخا

 نوت رد رصانع دادضا ییاسحا نرتسوک

 رد دیح ول قیاغ كت وب بش



 م ی خ
 هداز لبنس (یدنفا یریخ هلا ریخ) یسیکیا س

 .اعسرد هدنخ را ۵ :بولوا یغوا كنیدنفا یهو

 اکا ضعب ؛بواوا راچود ه رقف هدعب «نکیا شما

 یدربنیک هلراهزاج یمیدلآ هلیعدقت راهدیصق هرب

 : ردکنن وا علطم وش .ردشعا تاقو هد ۷

 *هدزرآ هلبا

 شید قو شلتروق هرکص

 نلع) راک بوما

 هد كەسرىڕو ناج هک

 نادند

 ندنسا رک

 یراپ ریش یابطارس ندماظع رودص یسعچوا س

 یربخ هللاريخ) یحاص جم را هداز یدنفا قلادبع

 [ تعحارم هنسهدام « یدنفا هللاربخ » ] . رد (یدنفا

 یمه راج كنیدهم ند هیسابعیافلخ
 ۔هدلاو لديشرلا نوراه هلایداهو

 كندهم لرک تولوا ن داف قا هعاش و هدا .ردمس

 یرادتفاو تیهحا یلبخ هدنرنامز كنبرالغوا رکو

 ۱ نارزبخ

 | هدهمررکم هکم بولوا یلاربخ قوچ رب .ردشف و واک
 .یدشنا سست انس رب هلیمان (نارزهقنآ راد ید راامروا ماط رب هدنرلکتا قرش «بولوا قالبچو

 را 4

 " .رودیا ناب یوج توقاب یتغیدلوا

 كچ وکر ب هدنسهرا نوزرق هلا بس ۱ ۴

 .ردروک ذم هد

 | یربكنس هعبس ءامكح نانو( ط11 0) ۱ نر
 ٩۰۰ ند (ع) یسع دالیم بولوا

 و لوا همت

| e E EE 

 -رلغاط اط رب قالبچ دتع ی ا

 دودعم ندنس هطخ (یلبال) كلوا زا . رد رام یک

 ؛هدهسیا نابئنسرخ هرزوا تیرثک | یسااها «بولوا

 تمدخ هدننامز هه راو قیشاط حالس یرب ندحص# نامز
 یسضارا .یدرلشع ا هظفاح ییایحالص قلو هدهب رکسع

 هلکلیصعک و هلمانغا یعر یلاها «هلغلوا لباقربغ هتعارز
 هرتمولیک ۸ كناعل (ومرلاپ) یرکم.رارولوا لوغشم

 و .ردیسهبرق هرایح عقاو هدنبرق لحاسو هدنلاعش
 « لحاس »نعي (تسد وغرب ) هدنس رادوانرا هسا

 هدندزع رلینانو کسا یرلغاط هراوخ . ردفو رعم هلیعسا

 هلیما « یرلغاط مریدلپ » ینعب (یروا ایوارک)

۳۰۷۹ 

5 
 قی ج

 ریبعت (هغیک ) یسهتوا لرلغاط و «بولوا فورعم
 . یدرونلوا عز نوکسم هلرلود یرلکدنیا

 کم ( دبعم مارثب دوسخاب ) هر ۳ ۰ | یبخ «بولوا لخاد هاضق قیرطو ؛شغعوط هدند

 هرونم هنبدم هلا هم رکم ۰ ۳

 (ماص) هللا لوسر ترصح «بولوا لع ۳ هدئس هرآ

 (هضر) قیدص کب ابا ترضح هدنرجمه یانئا مدنفا

 .یدرلشمروب لوزت هلحم و ریارب هلا

 .ردشفلو

Khingan ( ۱ E ۳۹رش مش كناتسلغم ) - 

 «ردلابح "هلسلس رب ەدابروجتام هلمساق

 ۔الشاب ندنفرط تسوا كنیکیو ندید و دح نيج سفن هک

 هبصق 3 ندنسدحاوا سوط هدیاسا رخ

 یعار طقسم لرهاشم ضعبد ؛بولوا

۰ 

 یربن رومآ «هلدادتما یرغوط هقرمش لاعش قره

 یعاشرا .رولوا لصاو هسدودح اب ربیس و ةا

 ندورتم ۲9۰۰ بول وا هقاتع تاباور هدنقح

 وروق یرلکتا ییرغ .ردیوم یمددلوا یررب كسکو

 یرلهورذ رثک | كنهلسلسو .رددوحوم را رابو هردو

 تنسارح یرب رومآ . رد رابع ندرلذاکرب شم وش

 رب نالوا نیم هد افتسا و هن هدا ریس هدنس هوا

 ۱۳ ۱ ناتتیخ ندنفرط راسور ید هلابح ؟داساس |
 ریو یاب ناغنیخ ندنفرط رلسور خد هلابج "هلسلس | « نادلبلا مهم » یعیدلوا هیحانو هبصق

 -اتسلغمو كچوک هنیک هدایریبس نوجا قیرفن «بولب
 ا آب تیک دن

 قیرط ندیک ه هکم نداعنص ۳ 1
 اد ارا هدنرزوا ] سل

 لاح یب یراراوحو هبصق .ردهبصقرب هدنسببیغ لاعش
 .ردنوکسم هلب را هلیبق

 ییطوم هدنغا سو تبالو سیلتب ا

 4۷ ؛بولوا هبحان رب حبات هنساضق ] م
 . ردنکم نده رق

 توقاي «بولوا یف یرعم كندوسم و بیپ

 الا راس كنسنلاها هبضقوت یوج فو

 ینرلقدلوا بهذلا یعفاش قرهلوا هنفالخ كمزراوخ

 .رودبا ناب

 هد «ونج خب ] | وه نخ
 [۰هلبرویب تعحارم ] <

  هطخح مزراوخ و هدمق رش لاک ر هوخ

 ۵۸۳ 6" هلبا یلاعش ضرع 4۱۳۲۳ ۰ ردبرک كفلناخ
 كن راسپ لحاس كنوعج قرەلوا ہد ہ3 رش لوط



 و کج ۱

 ( دابآ ناولېپ ) نالیریآ ندربن وو هدنبرغ هرتمولیک
 یاذح .ردعقاو هدنرزوا یسهبعش (یلحریچ) كناودح

 طاع هلاروس ر ربش .ردهرتم ۸ 6 یاشرا ندرح

 ردق ۰ ۳ جا رب «یرویف ددعتم ؛بولوا

 یرازابو یشراچ «یرلدس ردم ددعتم «ینب مش عماچ

 یراجشا هل راهحتابو غاب قوچ رب هدنس هيض تهجو
 كناخ یرالزوک كا كنسهشا . ردراو یرللودحو
 چ نالوا رهظم هنمات داقتعا كنسلاها هلا ینارس

 هدنرهدار ۰ یسلاها . ردیسهرت كنا ول

 كيحأت رد وسشم هنت اح كىزوا یہطچا مسق بول وا

 لاح هعلشاب سانص .ردقوچ ید رلبناربا نانلوا ریبعت
 .ردنرابع ندناج وسذم ضعب ندقوماپو كيبا هلباهداعسو
 هننرارپث راس كمزراوخ هدننامز هیمالسا تبندم

 . قویخ دوخاب هویخ هنی«بولوا هبصق رب یداع هلتبسن
 كنهروک ذم هطخ هدلاح ییدعش .یدبا قورعم هلیسا
 .ردیسهرومم وب كا

 161۱۵۵۲ د وخا ۱ 6 ۴ 5

 ےسق تناتسک de e) ینلناخ 2

 هیمالسا تموکح رب هدنسهطخ مزراوخو هدنس ع

 تنهیسور یرب ندنسیدالیم مرا ۱۸۷۲ بولوا
 .روینلو هدنتلآ یسهاج

 ینلذاخ هویخ, س . یسهحاسم و دودح «یعقوم

 ندنسب ونح لحاس (كمزراوخ رح یعب) كنلوک لارآ

 بونج هلو یسیرغ لحاس كنوهج «یرالشاپ
 راط كب یسلاعش مسقو «رولوا دنع یرغوط هی رش

 عسوت بسک هج دنازوا یغوط هبونح هدلاح یفیدلوا
 .ردیا زاربا ینلکش یسهتخ هقارب مظتنم ربغ كرهدیا
 (اردومآ) نالوا هدنلا كنهبسورو هلیغلناخ اراخ ًافرش

 ي نا هلیسا رحم كنوحح بول وا دودح هلشایا

 دب كنهيسور هني ًابونح و ًابض هلبلوک لارآ ًالعش
 -رللوچ موق هرفو (تروب تسوا)نالوا شم هنطبض
 هبض دودح . ردطاح هلیثلابا « ررخ ءاروام » یتعی هل

 شد یسهیونح دودح و قرمش لوط ۵۵ ۳۰۰ یس
 ٌهیفتسم طوطخ دنع هدنراذح یلاعش ضرع ۳
 ۵۷ ۸۰۰ ییهیعطس هحاسم .ردنرابع ندهموهوم

 كنغلناخ هویخ مدقم هنس یمرکب .ردهرتمولیک عبیم

 غلاب 4هرتم ولیک عبم ۱6 ۵ ۳۷۲ یسهیحطس هحاسم

 لاعش ىنعي ى رال بی رق هنناثلث هدرلخ راتوا «بولوا

 .ردشمک هستالیتسا دب كن هیسور یعسق بط

۲۷۰۷ 
 حو

 و ی حج

 یسنصارا كنغلناخ هوبخ س . یسهیعیبط لاوحا

 هدنتهح لوچ رکا «بولوا زود هرزوا تیموع

 رلغاط وروقو كچوک خاط رب هلبرلهب موق ضعب
 هن ره بولوا نوح ینایا هام كنيطاراو .روینلو

 هیلاد ییدتبا لیکشت بیرق هنبصنم كغامرا و ردق

 یک یسهیلاد كل ندنغیدلوا هدنلاح قلقاطب و قلشماق

 ندنوڪج هد زاق و اهد «هدهسیا لکد بح وم ییهدافتسا

 ندنس ف لحاس كريم وص هلرالودج یعنص غاطرب
 «قرهناوا قوس ردق هربالح كالهرتهولبک ۰ ۰

 هتشيا هک« رویلک هلوصح حاورب یعاص هدنجا كرالوچ
 .ردنرابع ندنو یهح رادل وصحم و تبنم كنغلناخ هویخ

 رکاب .بولوا قالبچو قلموق هسیا یرلفرط راس
 لاعا روک یلاما هدندرنو هک «رتس رلبلاچ ضعب

 هراوخ رح یربم نوهج هدرلنامزرب کسا كب .راردیا
 زارب یمارج یکساو ندیا قش یرالوچ «هلغلوا بصنم
 تایاسو راڪشا ضعب هدي ون بودنا هظفاسحم ی وطر

 «)رابلهویخ هنسهظفاحم و رفح كرالودج یعنص .روینلو

 شعب كنسارجم نوحج .هدهسیا دوبشم ینریغو یعس

 -هلبدیا دیزت رللودح ًاقیبطت هنف ؛بولپاب رادس هدن رالح
 دیازت یلیخ اهد یسهننم *یضارا كغلناخ .هسلوا كح

 . ریلیب هدیا

 یتعسو كنغنذاخ هوبخ س . یساوه و ےلقا

 -قوف نزاب «بولوارب یساوه كنفرط ره «ندنغیدلوا

 قرش هرزوا تیرثک | قجمآ .رولوا قاصص هداعلا

 رب یارارح راراکزور نسا ندنرلتهح یونح قرشو

 وص قح ؛بولوا كريس راروغاب .ردبا لیدعت زآ

 هدسوم و سکعلابو راغای روغاب زا كب هلیب هدرابب
 یناسنا هک رریدغاب زوترب هجا راکزور نسا ندلوچ

 ؛بولوا هدایز ید یغوئلوص نیشیق .ردیا زستحار كب

 نوعج ردق هطابش ندینا نیرشت «هدهسراغای زا راق

 .ردیلربثأت كب یغوئوص وروق «بونلو هدنلاح دمج

 هجاشاب كنغلناخ هوبخ س . یناناویحو تالوصح
 «ماسیس «جرپ «یراد ه رآ «یادعغب : ینالوصح

 «شاخشح «نارغص .نولو «كجم دوخم .قوماپ

 -هحابو غاب هردنرابع ندهراسو زود راق نولاق ریونک

 موزوا هلیعاونا درلهویم .بولوا قوچ ید یر

 . رولوا لصاح

 ؛بولوا ترابع ندنآو بکمو هود یاناویح كوپ



 و ی حج

 یرلتآ ناکرت .ردقوچ كي یرلهود نالوا یلح وکروارب
 وکو فبعض هسیا رلیک رازمغربق بول وا لومقم كب

 | نامهرق یرلن و وق «بولوا زآ یرلن و قو ریغیص . ردکچ

 «دروق هجلشاب یسهیشحو تاناویح .ردہباش هنسنح
 .هرق .ردرابع ندهراسو نالیح «تكرک .لاقج «یکاس

 «بولوا یلترئک ید روبط راس هللا نیهاشو شوق

 راکش ید ی رایت عاط قح و یرویط ضعب یلاها

 .راربناللوق هک ۲ ہرزوا كما

 هویخح کک . یرلبهذمو ناسلو تبسذح «یسلاها

 - وا نیم هدنرلهدار ۷۰۰۰۰۰ یسیلاها كنغاناخ

 هدرلهب رفو هبصف یثک ۳۰۰۰۰۰۸ ندر وا وا

 -ربقو هدرللوج ی ۰ ۰ رکیدو نونلو نک اس

 فاربا هلیمان كيحات یرکید لر یرب «بولوا مسقنم
 وا ندنسهعدق "یلاها كمزراوخ رلکبحا .ردیساح

 دعتسم اهد هت دمو تعارزو تعنص یرلبدنک «بو)

 هلاسل یسراف رلن و و . ردنوکزود ید یرلا_عسو

 نالوا کاح موق امدقم یلاها فذص وب .راردیلکتم
 | شاوب شاو «هدهسیدیا هدنتک یدادبتسا ك راكب زوا

 ید ییتکلع تورو تراش «شلفوص هتموکح روما

 | كرت .ردرلشعارق رادتفاو ذوفن یلیخ؛هلکمربک هنب رللا

 ممقنم هم و ترد یخد ل ھا نالوا بوسنم شیخ

 هک هردیموق كيزوا یسیتیمها و لئرنک كا بوئوا
  یسیمتکیا ؛ردنونظمیراقدلوا دلوتم ندراروخی واکسا
 زیغریف یسیجدرد و قابلاق هرف یدک وا « ناکرت

 كران اکرتویرفک | كرلقاپلاق هرق هلرلکب زواء ردپ راموق
 رکنا .بولوا نک اس هدنابصقو ارق نیشبق یقاط رب

 یرلغاطرب . راراروق هی هدرالباب هلبرلناوبح ناب
 هویخ «بونلو هدنلاح هبحوک هدنروص یاد ید

 هدرلا رح عبات ههیسور هلبغلناخ اراضو هدنفلناخ
 ردق هناریاو ناسارخ راناکو ندرلن و .راردا نالوحب

 نوتب كنغلذاخ هویخ .راردا كلرک اغی .بولما

 یتسو لسم الماک یک یسیلاها ناتسکرت رتاس یسیلاها
 . را ردعبات هیینح بهذم بولوا تهذلا

 یکم كلا هویخ تس . یرلهبصقو ربش
 ردق ۱۰ اح یما ربش هقشب ندن ریش هویخ نالوا

 :یرل هحاشاب .ردراو یسهیصق ردق شقل آ و یرلهروم

 1 رح ٤ دابآ هاش بسا رازه مک روا یکی محک روا هنهک

 لا جا ۳۰۷۸

 .اریوطیراروسو یرلهناخ تكنسیرثک ۱. ردهرتاسو دابآ

 عنصم هفشب ندهشرش عماوح ضعب بول وا ندق
 هطقن ترا ید یاطرب كنب راه رق .ردقو یراهینیا

 یرلهبصقو ریش . رردزاح ییا یلیخ ندنرظن
 هب وست بولوا هدیعیبط لاح راعمو قرط یهدنسهرآ

 . ردقوب لوب ر چ
 سا نالا فلاح هو س.

 نیمرح لوا نامزرب اذهعم بونلوا هرادا هدلوصا رب

 هرلتازاح رنسهک او هرلهعنکشا نانلوا ارحا هدنفح
 قیفو هشرش عرش ردق ههحرد رب كر هل ریو ماتخ

 هب رکسع "هرادا عون رب یسهرادا .رد هدشفلوا تکرح

 شالوا

 یسهرادا لوصا

 ةاضقلا یضاق رلرمآ یلذوفت لا هرکص ندناخ .بولوا |

 | هسنح ییا یلاها هرزوا تیهوع .رجوک رانوق هدر

 نالوا عقاو یشراق ههیدور كنهویخ .ردیرظان هیاخاد |
 نانلوا ریبعت (رتهم) هلبا فارمشالا ببةن نانوط ییرب

 هرمکح هدهاعم نانلوا دقع بقاعتمینسهنادمتمواقم
 هدنعا كغلناخو قعاط یروطاربعا هیسور ناخ

 «بونل و هدنق,روبح غارب تسب رس یتراج كن هیسور
 -دلوا یللحرو هيمان هب رح تانیعفت هابلاراشم تلود

 نینهرب یتنطلع ید یراق ه هلور ۲ ۲۰۰۰۰۰ ب

 ید كنربفس هبسور ےقم هدهویخ «ندنفیدلوا شعا

 ۳ را اغ بولوا یذوفنو توق ر وب
 هی رطسع هدل وصا یکی كنغلناخ هویخ .ریشب راق ید هنس

 .ردقو یسهعفان تاسیسات انوک رو

 مزراوخ یفلناخ هویخ س . یسهیخیراب لاوحا
 یسهبخ را لاوحا«هلغل وا ترابع ندنم# رب كنس هطخ

 نایب هدنسهدام « مزراوخ « یرهح هلی هیلیوس هدنقح

 . مەديا هوالع زوس ییارب ید هدقحا روش «هددسک دتا

 مولعم هد كب یلاوسحا نالوا مالسالا لبق كنهطخ وب

 ندقدلوا لخاد هنسهراد هیمالسا كلاع بوبلوا

 2۱ اهافمزراوخ یامز لتیمها كا ید هرکص
 رب هنشاب یدنک مزراوخ هددرص وا هک ردیماکنه

 نا یاو ناسارخو ربلا ءاروام «هقشد ندقدلوا تاود

 هدسعب یدیا عبا همزراوخ یرلرب یلیخ رب رکید
 دالوا هرکص ندزیکنچ بوک هنطبص دب دزیکنج

 «بولوا عبات دن را رادمکح قاجف و یاتغچ ندزیک.نج

 ؛ششو هدنسهرادا د كبداقحاو دالواو روع هدعب

 نالوا ندندالوا روغیوا هدنلئاوا یرحه نرف یعتواو

 .ردرلشع ا لیکشت قاناخ ا لقسم «بولک رلک, زوا
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 كرللوغم ۳ روا نالوا یرکرم کسا كمزراوخ
 «ندنفیدلوا شماضوا هارخ هدننامز یراموجه

 یغلناخ هوبخ .ردرلشعا ذاصا رر ییهویخ راكب زوا

 وص و «نکیا ترابع ندنسهطخ مزراوخ نوتب ادتا

 «هکدتبا كلام عیسو هدف رطوا رلسور هدرنامز

 قلود هیسور .ردرلشریدشالراط یدودح كغلناخ

 هدقشلاچ هنطب-ط كنهویخ یرب ندننامز ورتپ كوب

 قج او ؛شعا قوس راودرا هللا هفلتخحم  راوت بولوا
 هنادره فلغا وا رلمدآ ام زآ برحو روسح رباهوبخ

 مریم ًابلک هلتاعفد ی رکسع هیسور ؛بودبا تمواقم

 و ی ج 4

 ۱۸۷۳ تیام «ردرلشعاضوا هتاغات قوچ كبو شا

 جوا ناخ وا لارنح یسلاو دنکشاط هدنسیدالب» جرات

 هرکص ندناب راح قوح ر همش وس ا ندتهح

 ناشوا رد هد راو و و : شل هلوا لخاد هب هویح

 هبسور یر ندتقو وا ۰ ردشمریدتا اضما ییهدهاعم

 رلفارف «بو ریدای نام |ییعتسا مخاط ر هدندودح هویج

 ه ویخ ی ك كنامکع “ا و ۰ ردهدکمربدتنا ناکسا

 هکر ورتپ ) عفاو هدننیع لحاس كنوحح و هدنن رق |

 .ردیماکعسا (قسفو ردن

 و كالا فرح )



 (.۱ فلالا لصف لادلا باب)

 لولم «بولوا هب رق رب هد رق بلح دود

 یلوبناتسا «تاللا دبع نایلس ندهبوما ] ۰,
 «هلغلوا شا تس یمها تدوع هقشمد هکدعا جن

 هص وص لع نلنید نایلس لتو شا تاقو هداروا

 .ردششوا نقد

 لحاسكلو هدنسهب ونحدودح كنهبوت ۱ 9۳
 ندیک هنادوس ؛بولوا هبصقر هدا ۰

 . ردیدیم كل رلنا و راک

اوت ( 02۱20 ) ۱ ماناد
 هروک ههینانو خیر

 هدنس هطخ (ایقودایف) عقاو هدیلوطا [ بولوا ندنرل

 یازابدرآ ) ندیا قوسرکسع هنیرزواو ؛شا نایصع
 شا لیکشت هلفتسم تموکح ر «بودبا بولغم

 یر هل ردتنا لءذ هدنخراب ۳۲۱ دالبلا لبق «هدهسیا

 .یدششوا قاحلا هنکلاع ناربا ایقودابق

(Datis)1 هنلوق كنرلخروم نانو  

 (ایچاد) ید هنعسف رب كناتسراغلب یتعی ههطخ عقاو

 Dacie یسایجاد سویلروآ ( کو هلکهریو یعسا ۱

 هلنا (نرفاترا) تولوا ندنرارادرس نارا هدننامژ

 1٩۰ دالیلا لبق هلکشا رکسع قوس هاو رار

 بولغم هد (هنوارام) ندنف رط (سیداینایم) هدنخ رات

 لاعش كنسهطخ باب هدناتمدنه ۱ لجاد
 - وا ہو 5 مکصتسم هدیدودح یل 4

 لوط ۱۷۳۰۹ هلا یلاعش ضرع ۲۹۲۷ بول

J1 ۳ندنس هع دق ماوقا كناپو روآ ( 65  
 ۱ چ ا اور تولوا ل

 یرلساحو لصا ك رن و .رلیدیا فو رعم هلب رلکدیشح و
 یرلفدنل و ندهبنایرآ ما وقا هد هسیا لکد مولعم دلمماع

 یرلیلصا سا لرلنالا كنعسا (جاد) «بولوا نونظم

 2ر

 | -۔رادرس ناربا هدننامز 1(؟)ریشدرا چ

 كموق و یبسانم نالوا رهاظ هلیسا ) چاد ( نالوا

 امور ۰ روربو لاا ىد هنسلوا ندنماوفا نالا

 یرن و هدیدالیم نرف یمنکیا (نایار) ندنرارادرمس

 .ردشعا ناشیریو بولغم |

 هطخ رب كوب كنابوروآ 6( ۵ ( اعاد

 «نادغب «قالفا بولوا یسهءدق )

 :یدبا ترابع ندنعسفرب كناتسراحم و لدرا ؛ هی راسب

e ۱هلل رن رئتس دو هلزمکد رق ارب هن وط  » 

 طاح هلیربن سمت خد اب «هلبرلغاط تاپرق الام |
 لوهح یسهعیدق لاوحا كنهطخ و .یدا دودحو

 هل رلکلیشحو یسیلاها هدنران آ رلینانوب سا «بولوا
 ۳ قارا یدالیم نرف یصنلیا .رارونل وا دا

 «بودیا هراح هنس نوا هلرایلایچاد(نایارت) ندنرلراد
 لاها قوچ رب ندایلاتا و ؛شعا بولغم ی رلیدنک

 هی كنموق جاد كران و هلکمریدتبا ناکسا «بوربتک
 دلوت راخالوا ییدش ندنطالتخا نالوا هلیفوبسلا
 تلایا رب هحربآ (ایحاد) ةدننامز یلود امور .ردشغا

 هدننونح كنهنوط (سویلروآ ) هدعب «بونلوا ذاخا

 یسایچاد نابار ) هایچاد لصاو (ه ۵
Dacie Trajaneقلود سنازبب هدعب .یدراربد )  

 میش هتلابا چاقرب هلرلنفص قوج رب ایجاد هدننامز

 -راو هنیرلتهح هردوفشاو بوکساو هبرص «قرهنلوا

 قالطا هنسلاعش مسق كنلیا مور نوتب كد هه

 .یدشع وا

 كلب هدرصم دیعص (لخادلا حاولا) ۱ لغ |
 ۳ حاد

 «بولوا حاو رب كوب هدننهح برف ]
 اا هب رع ندقرش .ردعقاو هدننغ ۵ (جراخاحاولا)

 یکاو ۱۰ یو «بولوا ترابع ندرلهب مناط رب

 )و ندرح یاذح یعطس . ردهرتم ولبک ۳۰

 2 ی ی ی ی تک و ی تا یک `
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  3اقا
12 Sm 

 و

 و 3 3

 لوط ۲۱۳۳۹۲۰ لا اش ضر 2 ۳

 .ردراو یبلاها ردق ۱۰۰۰ «بولوا عقاو هدیقرش
 - هارخ دبعمرب یکسا هدهفاسم قلتعاس رز ندهبصق و

 .ردفورعم هلیسا (رجارید) «بولوا دوحوم یرل
 رهنارو یهدنراوج كنهبصق كرکو دبعم و رک
 هتغی دل وا شو رېش 9 كوي هدع دق نامز هداروا

 رب قاحص هليا (دایقلا نیع) هدهبصق .رویدیآ تلالد

 هرادا هلاوصوت هدنفارطا كعماج «بونلوب یو

 تكحاو .رددوحوم هرق ۲ هلا هبصقرب رکید هلیسا

 یر رو#اب نیشبق .رد ردق یک ۱۷۰۰۰ یسلاها

 یالوصح .رسا ید راراکزور ی قوچ

 هو ل نول هبوشوب E قلو ندنلسن

 .ردیدیدالوا

 ۱ هلخاد
۰ 

 «بولوا تیر دم رب هدالقس رصم

 لاعش هلزکد قآ ندنتهح یلاعش قرش

 یند ندنفرط قرش بونح «هیرغ ندننهج یر
 ندطایمد كل . .رد دودح و طاع هل رلتب ردم هبق رش

 «لیکشت یس هبغ دودح كردم لوق لوس رب نک

 .رودبا قس یتسدضارا ید رالوق قوچ رب رکیدو

 ۵ : ۰ ۲۰۰ یسیلاها .ردبربش ( هروصنم ) یکم
 هام < یعم » نوچش راس لاوح رک را 6
 . هل روس تعحا هتس

 هدنرانک یربن (نالو) هدناتسح ولب
 كالهرتمو یک ۸ ندنزافو نالوو

 .ردراو یسلاها ۲۰۰۰ «بولوا هبصق رب هدهفاسم

 1۰۰ ترارج «بونلوا دع ىلحم قاعص لا كنايد

 .شمراقیچ ردق ههحرد

 حوشکم نم یبق «بولوا ندهباعع ۱
 لوسر دهع راز هلا یلید زوریفو

 لدق یییسنع دوسا ندا توبن یاعدا هد (ملص) هللا
 . ردشعا

° ۰ ۰ ۰ 2 ۰ | 
 كنس 4 راس ناینایک ندنکو لم مس 6 ربا ۱ اراد

 .بولوا یرا

 سولح هنتخ ناربا هرکص ندنرد .ردیلغوا كياراد
 داد هنخ را ۳۲۰ ندنخرات ۳٤۲ دالبلا لبق «بودیا

 ۱ راداد

 هر وُذاد
۰ 

 رہکح لوصو یجزوقط

 ر آ د ۳۰۸۱

 نالوا شفلو یربعط ؟یونم كنيرد رک ندا

 هل رهدیا قوس رکسع «ندنفیدلوا ای هني رقس نار 1

 ندکدتبا طرص ین رلتهح صف و هبروسو ی وطات آ

 كره ا لوق یلص ییدتا فیلکت كناراد «هرکص

 نالو عوقو هدلب را و شا تکرح یرعوط هباربا

 هدکعا رارف بولوا بولغم اراد مر ؛عطع هر راحت

 مادح یلود ناینایک هلتافوكت و و ؛ ردشعا تاقو «نکیا

 -هرادا دب 2 رلءلاتودک ام یکلاع نارا تدمر «بولوب

 كولم فئاوط ضعب راس هلانایاکشاو ندقدلاق هدنس

 «بودیا روهظ قلود نایناساس هرکص ندکدروس مکح

 مدق نانو هباراد ندیکی یتلود ناربا
 سوبراد ) رابلاپوروآ [سابتقا ندرلنوا و یرلخ روم
 ندنکولم نارا رلتو قبور و یا 55

 کو نوجا قی رش «نیدن ر لکدتیا دادعت سو راد جوا

 تكسو راد جواو .ردرلشمرب و ینما(نامودوقسو راد)

 باراد) ییخکیاو ) بسادشک نب را دنفسا ) یس

 هنب رهدام « باراد » و « رادنقسا »1 نم نب

 كناراد یچنکیا ییاراد یرلخروم نانوب [ .تعحارم
 ضرف ندنلسن كنوا .بویعا دع یلغوا كاراد یتعی
 نارا هلا e جاق 7 اهد هد رلذبب و .ررو دنا

 .رارو ایا نایب تاعوقو ماطر نایغلوارکذ هدنرلخترات
 دلت زآ نیدرام هللا نیبیصنت هدهر رح اراد

 كناراد هروک هتاور بول وا 9

 تكنارادو هانی ندتفر ط ا هر کص ندنتس ولغم

 کو طبط ییهیصقو رلمور .یدشفلوا هرعسن هليعسا
 هدنیکح لوفهرقرب یشراف هرلبنار | تقو لیخ گر هدبا
 - دا وا شم روک ییهیصق و هطوطب نا .یدرلشع وط

 -هعلقر بارخ فرشم بولوا ضارب یرلهاخو «ینغی

 ا رق رب هدنب رق

 ۳ 8 3 لولم نارا | ب اراد د 5 ڭى دق *ل
 «بولوا یراد نرس تانسه)

 ۔هدلاو .ردہلغوا كلرادنغسا ۷. تسدزا رد ریش درآ نم

 ۱ ؛بودبا سولح هنتخ نارا هرکص ندا ی

Arكنون یرلخروم نارا .ردشهروس تم وکح  

 ۔ داک بلاغ بودا هبراحم هلبیلف یرارہکح انودک ام

 یلصا تن هب راحت 174 هلو 4 هدهسرلر و دبا نایب یکی

 ترابع ند رلتهح نیدنآ هدننامز تكنو قحعا . ردفو

۱۳۱ 

 .ردشعا ایحا
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 ندناریا «بودیا نایصع یسلاها كنتلابا (ایدیل) نالوا

 تی رق «ندنراقدلوا بول« ندنف رط رکسع نلیردنوک

 نظ یشراق هبیلف رلیناربا یرفس و ا لحم

 هاراد یرلخروم مدق ناتو .ردکرک رلهسلوا شا

 ىبقل « ب » نعي (سوخوا) و ینما سوب راد یجنکیا

 كنم ریشدرآ و یلغوا كتسدزارد ریشدرآ «بوربو

 -روم ناربا هکوبلاح .ردراشلوا پهاذ هنفیدلوا یردب

 ندصخثرب ینمع ریشدرآ هللا تسدزا رد ریشدرآ یرلخ

 هروک هل و تكنب رخ روم ناتو .رار و دیا دع تراربع

 ندارادو ۶ ۲۳ نددالبم باراد ییعد سو راد یعنکیا

 كناراد هدلاحوب .ردش2 ۱ سولح هتخت لوا هنس ۳

 . زامهلوا یردب

 تموکح هدیلهد ( ازربم) مارا

 رادیکح كنهروهت “هلالس نروس ۱ ا

 عاشو بیدا .بولوا یلغوا كهاش ردا نالوا یربخا

 .ردراو یلاولد بتم .یدبا تاذ رب

 س راف كنار (درجاراد ییرعمو) ار
 ر ندننافاطم اف e تا

 بوذح هرتمولیک ۲۰۰ كزارپش «بولوا هبصق

 .ردعماج یییاها ردق ۱۵۰۰۰ و عقاو هدنسقرش

 رثک | هدلاح ییدعش .بولوا رومعمو ویب اهد هلیتقو

 . زدراو یلدعم یزوط ایق هدنبرق .ردبارخ یرارب

 هب رق ییا هلعماو «هروک هنتیاور كنیوج توقا س

 روا یرکیدو هدنرق رخطصا یرب بونلو یخد

 روپشم هلندعم هویح یهدنناب یا رب .شعا هدنتهح

 نم ن باراد ندنسهعدق لولم سرف مساو .یدیآ

 .رویرتسوک یتغیدلوا شلدیا سیسأت ندنفرط

 - هاش ندنس هروع كولم هد | ٤ ک2ا |

 « بولوا ىلغوا وب كناهج | 1

 یلاغیلأت قوچ رب .یدیا تاذ رب عاشو بیداو ماع
 یافوو ۱۰۲ ییدالو ۰ ردراو یراعشا ناودو

 ریسو هوکش ناولس . ردشلو عوقو هد ۹

 ررب ید رنو «بولوا یلغوا یکیا هلی رسا هوکش
 كنبراردب ؛هرکص ندقداشاب هدافتخاو رارف تدم

«۸۹۲ 

 اف ات تا فا یک یا اف ا

 روکذم كهوکشاراد .ردرل شماضوا هنفیداضوا
 تانسح »۰ ایلوالا ةنیفس » هةشب ند « نی رحلا عج «

 یافیلأت چاق رب هلرلناونع « همان قح » «« نیفراعلا

 ا گنا .ردراو یراعشا ناوند بتمو

 ۱۳ دلم ناسل تولوا انشا ید هناسل دغه

 هجرت باتک رب هیسراف هلیاوذع « رارسالارس»

 اپوروآ ضعب «بولوا رثا رب رادتیق كي هک «یدشعا
 ((ی رداق)یصلخم هدنراعشا .ردشهوا لقن ید هني رلذ ایسل

 زد
4 

 ه وبه بول وا هلع رب بم طلا |

 .ی.دبا ,دنوا یرازاب و رد

 لارا 3 هده رهاق هدننامز نوبمطاف
 -وا دارم یلتق .بولوا هناخحالس ۱ ۹9 ی

 .یدرونلوا سدح هداروا ید ران انل

 كنتلود شک ام (ءاضیبلاراداا) ۱ ءا لارا
 یسالطا طیح رح و هدنتلابا(ساف)

 ضرع ۲۳ ۳۷ بولوا هلکساو هبصق رب هدنلحاس

 یسلاها . ردعقاو ہد لوط ۹ ٥ ۵ 8 ۰ / هل ایل امش

Nsیدوب یردف كب «بولوا هداب ز ۸ » 

 .ردمالساو برع یروصقو یلاپوروا یزو جاق رب

Eیالاخداو تاجارخا یلبح «بولوا لع ر  

 لب هزاق) رایلیوروآ «بولوا (افنا) یجدق ےسا .ردراو
 .ردیسهچرت كناضرلار اد A رربد ید (هقن

 هد دودح هدهناقشع ج راوت اا

 9 اا بوتلو داهاراد
 ب سلبارطو سن و «ریارح «دادغب «دارغلب نانلوا
 .رونلوا قالطا هر ربش ضعب یک

 ےے£ هف وکسک
 و د ۱ کلطاراد

 یک لوناتسا و هرهاق و ی ۱ هفالث راد

 تف را حج در سم تدم لوط

 . رول وا قالطا هرا ریش نال ونو شفت ی

 7۳ یو تارا 2ا ع 1 >> در ادْغب
 هدن رپ الا مارب هک «یدبا یارس راد

 ره كنلخاد لوح و و هدندورو ارقس ندهوباس لودو

 كنار رهو روروط تآ ٩۰۰ یلتخر نیل آ هدنفرط
 .ید را وط سیاس ر , یفیکزید



2 

 وا یتراج رب وی هدداشب | نا او دوو کش ا he ٤ دم ا
 هدنسه روا یسوبق ترد بول ۰

 هد ۳ .یدىا راو یسهاب ربو یلادیم رب عساو

 .یدششوا لاک ا هد ۰۰۱۷ «بونالشاب هثساس

 نلیریو هدادغب(مالسلا ةنيدمو) ۱ السلاراد
 هردعسا ۴

 رج رابکنزو هدنلحاس رابکت ز ۱ اا لاراد
 هدنب ونحو هدنسيش راق تكنسهرب 8

 هلا ینونح ضرع ۱۰4٩ «بولوا هلکساو هبصق رب
 كناشرفآ .ردعفاو هدبقش لو ۱

 «بولوا یئدبم كرلناو راک ندیکیرضوط هنرافرط جا

 .ردرب رب هاکت راحت یلیخ

 ی ۱ ةرحشلاراد Er هتل :هکد ادم لاو

 هدنسهلوح كیارسو هروک هنتیاور كني وج توقاي .یدیا
 لوه نو شموک هدنس۵ روا كصوح و وب

 ندتشم و نوتلآ هدن رللاد .بولوا جاقآ رب ےسح

 رویط عاونا و رلهویم و رلکچچ ندراجحا تیق یذو

 «بودبا تکرح رلشوق «هکدسا راکزورو ؛یدرونلو
 هدنکوآ كارس . یدراقبج لس رک اک
 ریسوقا رم هدن رللاو شغبب هنآ هدنف رطکیا كضوحو

 كنارس.یدناراو یرالکیح تن راو رفب روا را وط

 ندهعونصم ؟هرصش روك ذم یسلوا هست هرعشلاراد

 .ردیالوط

 ح رف راد «هرا عراد

 ات نطق ۳ قلا زاد ۱ سواوطلاراد
 .یدیا ندن را هلع كدادغب هدننامز هیسابع تف

 هبه. سایسو هيدا تاروا شم ۱ هودنلاراد

 بالکن یصق ندشی رف «بولوا هناخ ر صوصخم

 دبع لغوا هدنتفو كنوو ؛شالوا سوات ندنف رط
 ن همرکع مالسالا دعب بولاق هنلسن كنوو هرادلا

 ك زوب ندنفرط مارح نب ېکح هدنیاور رو صاع
 ندنفرط كنوو :شلناص هيهيواعم هدنلباقم مهرد

 ندبا نایرح هدهودنلراد .یدشفلوا ذاخما هرامالاراد

 تمدخ لیخ هنناهذا ذیخشن ءرلب شی رق تاثحابم

 ند هينا وب تمکح نانلوا سی ردن هده ردنتساو؟ شو
 هنسهرص یتارکاذم هودنلاراد یخد رلتقیقح قوچ رب

 .یدشلبهربک

۳۰۸۳ 

 ۱ هدتیلهاح نامز هد هم رکم درون

 ر | د

 پا ۰ 3

 (هبطع ن نجح رلادبع) یاراد دوخاب اراد
 قشمد «بولوا ندنويفوص یامدق

 ۲۱۵ و ؛شمتوط هدنسهرق (اراد) ندننافاضم ماش
 ظعاومو لا وقا سعب .ردشعا تاقو هداروا هدنخ را

 . ردراو یسهنابف وص

 هلبعب امم لب هدیطسو یاش رف آ

 یف لاعش «بولوا هطح رب و هدنطح هایم مش

 | هدنبراد

 یرک اب ندنف رط ی لاعش یادو و روفراد ندنتهح

 ودح و طاح هلیکل ام( ماین ماي)یخد ًابونح « هلب راهطخ
 .رولوا دتع هدنسهرا یلاعش ضم 2 هلبا و

 زونه یلاوحا . رد دودعم ندنماوقا مای مان یسلاها

 . ردلکد مولعم هلیماع

 كنات سده ا ۵ ۸ 5

 هطخ(ر ایم) ۳ ا ۱ هکنپب راد

 «بولوا ربشرب یدرکم قاصس هدنتلابا هنطاب ا

 لو ۸۳۰۳۱۸ هلا لاک شرط ۱

 .ردعقاو هدنرانک رېن رب عبا هنغامرپا كم کو هدیق

 ربش رب هاکتراجو قوچ یرالوک هلرارازابو یشراچ
 «هرزوا قلوا ملسم یردق ۱۰۰۰ بولوا

 هب هنکلک ندرواشبس .ردراو یسیلاها ۰

 .ردط وب مم هليا هص وصخ هبخشرپ هنطخ لوبرپمد ندیک
 كناتسدنه ( 02۱۵0۲7۵۲ )

Os9 ایر رو اا سارد ۱  
 ۷۰۰۰ «بولوا هبصق ر عقاو هدنرانک یاچرب عبات
 .ردراو یسلاها

 (تنک )كنهرتلکن 02۲۱۲۵۲0(۱)
 - ولیک ۲ كنهردنول هدنشلابا

 یباچ (تنراد) عبات هبهسیماتو هدنسونح قرش هرتم
 دغاکو یسیلاها ۸۳۰۰ بولوا هبصقر عقاو هدنزوا

 «یک ییدلشیا ناغس هدروک ذمرهن .ردراو یرلهش راف

 ۰ ردراو ید قوم لوبرپمد

Dartmouth ( | ) كنهرتلکنا 

 یربن (تراد) و هدنشلابا (نوود) ]
 از ییس هیحار «بولوا هبصقرب هدنب رق كنرصتم

 .ردراو یسلاما ۵۳ ۰ رار هل راراوح ندیا

 ندهلکسا و بیلص لها هدنسیدالیم حرا ۰

 هدیلاعش یاقتیرمآ — .ردرلشل وا بصعت یاشک نابداب

 ۱ دروم راد

 توعراد



 و ۱ ذ

 ید هدنس هطخ (ابچ وسا یکی) كنس هعطق (نویثیم ود)

 ئ رک كنهروک ذم هر بونلو هبصق رب هلا وب

 سفافیلاهو هدنس؛ثراق كني ربش (سقاغیلاه) نالوا

 ٤ راع «یسیلاها :EW .ردعقاو هدنحا یرفروک

 رب یوینیمود .ردراو یندعم نینلآ هدنبرقو یسهناخ

 طیح رګ ندیسالطا طیح رع هلا قش هنایرب ندنای
 تن رببک طخ لو رد: نالوا دنع ردق هنلحاس رینک

 درد

 -زاغ وب 9 (Dardanelles) ا

 هرلتواو ندنف رطرلبانو یکسا نب

 ؛بولوا مسا نلیریو هدهیینحا ةنسلا م ويلا الثتما

 یعسا هل دراد . رد(تنویسداه) یس انو سا یسااهد

 (هینادراد)رالوا شلو هدنتهح بونح كن هیناطلسءلق

 هل زعکدرلدطا زاغوب ون . ردش۶# | لصح هلتبسا هنسهیصق

 «بولوا بحوم یطالتخا ا یزمکد ۵ سه ص

 .رولوا دنع ییعوط هقرش لاعش ندیونح بفض

 ردق هیلوبرلک ندسهرا یسهعلف موق هللا رعاادس

 هلا ۱۸۰۰ یضرعو هرتمولیک ۷۰ یلوط بونا زوا

 یحاس یهدننهح یلیا مور ردهدنسهرا هرتم ۰

 هدنرازپ عبو زود اهد هسیا یلحاس یلوطا او برص

 هرم ۰ dl ۰ هدب رللحم شک | قع . ردقلم وق

 ۱ ۰ 3 0 1 مس

 ۱ رهلادءاک هلا هساطاب هعنق ىلع راط )| . ردهدنسه را

 نوچ“ هلخذ ی كزاع و هدرلنامز وصوب ردە ته زا

 اشنا رلماکعسا نیتمو میسح كب هرزوا هدیدح لوصا

 .ردشفوا

 تکل#ء اور 95 ۰

 ا ا e سوادراد
 هروک ه هان و ریطاسا .بولوا یس-ّوم كنتلودآورتو

 اتیا .یدبا یلغوا تكنیرتشم نانلوا عز ههل الا وا ایوک
 هدنسهدلب (هتبروق)كنس هعدق ٌهطخ (ایرو رتا)مقا و هدایل

 «نوچکیدتیا لتق ی ( نویسای ) یرداربو ؛شغوط

 هنلحاس یلوطاآ «بولوا روبح هکعا كرت یکلع

 «هلحوزت ییزبق  (رکوت) یرادمکح (ایرکوت) كره
 ند ۱۵۲۸ دالبلا لبق «بولوا فلاح هش ردب ناق

 | (اورت)و ؛شمروس تموکح كد هنخراا ۷
 + تضاد ۳ هاتسانمو .یدنا شالا ات یریش

 .یدرلرب د یخد (هینادراد)

 ندنغاعس اغ هه 6 1۹
 EO E ) 1 )| هنادراد

 تنلعاورت نالوا شو ترابع

۳۰۸ 

 یا زی

 داد

 - ادراد) هچبرتنا فن آ .بولوا یرکید مسا كنس هیدق

 سودیآ بس ,یدرونلوا هیعست هل و هلتتسن ه (سون

 نددالیم هک یدبا راو ید هبصق رب هلساو هدنن رف

 هد هبصق وب (الیس) ندنرارادرس امور لوا هنس ۵
 هنس زاغ و دیفس رح. یدیشع | دقع هدهاعم ر هلداد رهم

 .ردهبصق ول بیس هنسار و یعس (هلادراد)

 | اوراد هدنس هعطق او روا )۶6 ۰
 «بول وا عقاو هدنب وذح كنايسهمو هدنناعش كناب ودک ام

 یک «یدبا ترابع ندنسالاوح هوصوق ییدوش

 ۔رارہکح انو ہک ام .یدیا ی رش بوکسا ینعب /یبوق-)
 را ٤2ا طبض یهننادراد ردنک-ساو بیلف ندارل

 ردق ه هح ر درب بوی وا مار نوتبسب یسناها (هدهسدا

 كنهبنادرادو )ول ید رلاش اجب هدیا هطظذاع ی رللالغتسا

 ندهیعسالب ماوقا یساا كنيک هدیلوطانا رک و

 یراهییس هلع-ارب كنهطخ ییا و «هلتهح یرلقدناو

 - انمو تبارق رب هدنرنیو هنسلوا سنجمه كنسیلاها
 ا ا او ا

a Jlawuia(Dardislan) | ۰۱۰,دن هل دیش | ناتسدداد  
 هدنسهرا ناتسناغفا هلاریعش؟ و هدنفاصتاا لحم كدوک
 هردفورعم یغد هلیسا ( ناتسرفاک ) بولوا هطخ رب

 [ روبي تعحام هنسهدام « ناتسرفاک »|

 دوا - وا یرغص یرکددو یریک یر
eلوس ییا هلعسا و هددادفب قره ۱  

 كئومأهو ندنرلیلدا را هدشرلا نوراه «بولوا هلح

 .رلیدنا بوسذم ههللدبع ن راند ندنسايما

Darzala 5و و نادوس ( ! | هلازراد هلطسو نا  
 ی د هلبعسا (وغر) ۰ بول وا ه4طح

 ۳ هل روم تعحام 3تن دام »¢ وغر 2 ۰ ردقو رعم

 یتعی ك ( ناقلوو ) هدآ ورت (۱۸۴69)
 EET Or 3 O اس

 هدننامز یه روم هی را [ ورت «بولوا بهار رج

 ظن اوز تروص كنتلود اور ای وک و «شماشاب

 هل راعم سه مان و ندنف رط یر كنيانوب .رده کج

 .رددوحوم یسهجبرت هجیتال «بولوا دونات یسانو

 ۲ 1.12۳56۱) یزوژریپ و - ناژ
Dae,روبشم لغوا ابا (۴۰ 1.  

 5۶ هد ۱۷۲۰ یسجر ء ردرک انیک سنا رفکیا

 ۱ هسراد
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 را و

 كنیدالوا كنوکست وم ادتبا .ردش2ا تافو هد ٨١

 .یدیا ندنسابحا صخا كيلاراشم «بولوا یی

 ایم داقآ .بونل و هدنامدخ نع و هد هناضم رض هدعب

 هبایک . یدیشمک ید هنسهرص یساضعا نابعاسلم و
 یتافیلأت شعب هلیس-هعفان تایفشک قوچ رب قاعتم
 هد ۱۸۶ بوغوط هد ۱۷۷۷ یغوا س. ردراو

 هحاییک ید و «هلتیعبت هنیرتا كن ردپ .ردشعا تافو

 .ردشلوا قفوم هنایفشکو تامدخ قوچ رب
eتسرد ۲ | هغن ورراد  » 

 و ا « ۱ ا رفراد

 [ هلیرویم تعجارم
 هدنقرش ںاد وس ۲ ۰

 ا ۱ روفراد
 (تدت رف راد)یخد ًاب وح « بیک ا رص الا (یادو ۳۷

 :NR هلا 5 رددودح و طاح هلا ( هغن و رراد )و

 هدنسهرا قرش لوط ۲۰ ها ۲۰ و نلاعش ضرع

 رودنا زارا یلکش عب رب مظننم ريغ «ب ول وا دنع

 ۱۰۰۰ بونازوا غاطرب هلیعس(هرام لبح)ندنس هت روا

 ل .ردراو یرازاغو قو رو یعافرا ردق هرتم
 تیموع لغو بيرق هنعبانم كنرلقام ربا وغن وقو

 یسطسو عافترا بولوا هجعفتم یبیضارا هرزوا

 وروق یرلتهح لامع قرمشو لاعش . ردهرتم ۰

 یوذح قرش هلا بونحو بغ «بولوا هاشم هلوچو
 . ردهدایز تبوطرو هبراج هایم هسیا هدنرلنهح

 بونحو بط یرارب رومعم و تبنم كنکلع هیلع ءانب

 مخاط رب هدنرلفرط لاعثو قرش «بولوا هد رلتهج
 هدنرزوا هرام لبح ۰ رارولوا نز دیح یلئابق ربربو برع
 «بولوا نک اس هیج ز لئابق مناط ر یشحو میز ید

 كنهرام لبح .رارغا طالتخا هلا یلاها ر رنو

 داچ بوقآ رارمن قوچ رب ندنرلکتا بوذجو برق
 (هالسلا رح) یکوبب كا كرل و.راراقآ يضوط هنلوک

 .بوتآ رہن چاق رب ید ندنرلکتا قرش بوذح .رد

 کو لا د كلرلن و .راردیا نایرج یغوط هلی
 (هبق) یم هبصق هاکت راج كلاو كوبب لا. رد(برعلارح)
 ندهیصق ییا و . ردیسهبصق (رشاف) یرکیم هدهسیا

 قرهالشاب ندلاعش «بولوا یرلهبصق یلرخ اهد هقشپ

 رد ما ؛هبراکب «نودهرتب .بودهرثب :یرلهعلشاپ
 «هشوت هراد هرو «لوکلک هبنکوک تایم. هحوق

 .ردهراسو ساحلارفح «وغناد «وعات هکلک هکش

 راو ۳۰۸۵

 «یک یغیدلوا ید هدنرلف رط راس كنادوس یراهناخ

 نده زاقو روتسم هل اص یراد .بولوا ندقا ب وط

 -اص «هدهسیا قاصص هلتباغ یساوه . ردطاحم هلرلنیچ

 رلیجتابب یساوه كنتهج یبرغ بونج نکلا ؛ ردمالغ
 «بولوا مسقنم هلصف ترد یسهنس . ردهحغآ نوجا

 هدن> ینا رح لصف یرلنآ سوتسغاو زوم و نارییح
 را هن وط روف لتدش ایرثک او هلترثک هدنآ چوا و .رد
 هدیآ چوا ندیا بقاعت یم" ومو. راغاب رومعای قیشی راق

 نالوا فداصم هدرعثبق مز بولوا هصنیر ناو

 هدنیکح ۍراپ كليا كنا روا ید یرلنآ طابشو رلن وناک
 ساامو ناسی «ترام ندا لیکشت یمراپ مز هرد

 2 اوا هحرد وص توارح هبیا هدنرلیا

 هلبا هرا و یادغب هدنرلر ك کوب .بولوا قوچ ین
 وپ «یراد عون ییا هدنرارب قلی و تابوبح راس

 رلهزمسو هویم راسو ز و راق :ستاموط «نوتوت .قوماپ
 .رولوا لصاح ځد جرب هدرارب یلوصو یعاونا
 تابان قوجر رکید بول وا هرزوا تاک یدنه رع

 هردزستذل و كچوک كب یرلمرخ « رونلو ید هیبط

 هدنرانهحقرش «ردروتسم هلرانامروا یرلیداو رثک |

 . رونلو ید ندرلجافآ مسج نلنید ( باباو )
 هودو بکر هعلشاب .بولوا كچ وکو زآ یراتآ
 «لاب غایب .ردفوچ یراریغیصو نویق .راریناللوف
 .ردندنناجارخا هصلشاب كنکلع ید یرد و موم لاب

 برغو بوسنح «بولوا كلشیا یلیخ یتراج
 ثکم تبسم رب هدووفراد .رلناو راک نک ندب راتهح

 یرلقدلوا غلاب هبدود لس شب نوا ایرثک | «هلبا

 تکرح یرغوط هبهرهاق ندارواو هطویس «هدلاح
 کلا بولوا هدنرلددار نویل« ٤ یسلاها .راردیا

‘osروک اس یروصقو نیشن هیح یردق ۵۰۰.  

 ةیلصا "یلاها بول وا مسق م هتیسنجج وا هصلشاب لاها

 رارب ربو رابع قوچرب هقشب ندرایجز .الوا یسهعیدق

 یمای «یلکن ر هایس هلیسهدای ز رارجعز لصا. ولو ید

 . ردرلهدآ نیکر چ كبو یلچاص هصرقو قحریوبق؛یین ورب
 1 رئالوا دوم ندن رلطالتخا هلراب ھو زارب رب قا
 هب د ےناک هرلتفو نیش .ردنږکزود ه3 د) وا یرلهرهج

 قح «بولوا رشم یفاط ر كلي هیلصا “لاحا ردق

 هدنوک ین وکو «نکیا راو ید رل یتا ناسنا هدنرلجما

 هامالسا ند لاها هفاک .بولوا كاپ ندکر ىش ثول تکلع

 هلرلناسل صوصخم هنبرلیدنک ر اربربو رایج ز» ردنیدنم



 راد

 اتش هیر ناسل یسهلج نامه ؛هدراهسبا ملکتم

 لاہعتسا یال هجرع هجلشاب هدرازابو یثراچ «بولوا
 لا ه.هسیا رشتن یلمخ ی ارق كع رک نآ رق . رول وا

 تبابط یارحا ؛بونلوا تیاعر هنوسفاو رصس هدایز
 .ردراو یرلربوسفا رونا و هدنساعدا

 وکحرب لفتس ردق هب همنلک هراتقو نیقب روف راد
 دج و نیسا دع ندنرلک اح ؛بولوا هیمالعا تم

 اس هلا لضفلا
 «هدهسیا شالوا عبا هننموکح روفراد ید هغنور راد

 اشاب رن زا هدنخرات ۱۲۹۲ هدعب و نافدرک اتا

 هب هب رصم "رادا قردلوا طب ید روفراد ندنف رط

 روهظ هدیرصم نادوس مدقم ندنو .یدشلوا عبات
 نده رصم "رادا ید روفراد هدننایم راشروش ندا

 عبات هتموکح یکیدتیا لیکشت كنیدهم .بوقیچ

 ۰ ردهدقفل و

 ندشیدح ها( رعنللع نسطاوا) مه را
 < ۶ ۰ ۳ a ۳3 ی ر د

 اد دغب بول وا ندهبعفاش ءاهقفو

 . ردشل و تربش هلبقل و « هلغل وا ندنس هلحم(رطقلا راد)
 هد ریش و هعق «یک یغیدلوا ید رف كتنامز و دن لوح

 هددادغب .یدیا یحاص یلوط دب ید هدهبدا مولعو

 ات فرات و اقدرک هدننمز یراز

 یریزو كنيديشخا روفاک.بولوا لوغشم هللا سیرد
 هرص+ «قرهنلوا توعد ندنف رط هنا رخ ن لضفلاوا

 « فلت لاو فلتخلا هو« نسلا باتک »۰ یدیذقمک ید
 ناقلات ضعب و و یانک روپشم ییا هل رلن و ء

 تافو هدنشاب ۷۹ هدنسد رحم جرات ۳۸ ۵ هردر و

 .ردش وا نفد هدنراوح یخرک قوزعم بودیا

 دروفاتساو هدنتلابا دروفاتسا ی Jie رتلک :ا ۲ هات

 هل رلراوح «بولوا هبصق رب هدنبونح هرتمولیک ۰
 ریمدو روک «یلو ریمد «یسلاها ۱ 4 ۶۱ ۵ ریارب

 .ردراو یراهناخریهدو یراتدعم
 رب كوي هدایاارتسوآ اب را
 هما راو

 ته رو کذم ,a SESS « رد رپ ب

 ها لس (دنالغناوت) نانلو هدننرق یمهبقرش لحاوس

 (سلاو یلونح یکی) هللا (دنالسنن وق)و ناعبن ندنلابج
 «لکشتلاب ندرلیاچ قوچرب ندیا نایرح هدن نتهوکح
 بونح ندبقرش لاعش هدنلخاد تموکح یحکیا ول

 بیرق ههرتمولیک ۲۰۰۰ «قرەفآ یرفوط هیرط
 كچ وک ندنیدنک هو «هرکص ندکدتیا عطف هفاسم

 راد ۳۰۸۹

 راس كنابلارتسوآ .رولیکود هنغامرا (یاروم) نالوا

 تانسارجم بولوا زآ یلوص ید كلوب یک یرارب
 عبم ۳۲۱۷ ۰۰ یسهطوح .ردلکد بسانتم هلیلوط

 نالوا زا زونح یسلاها «بولوا هدنتعسو هرتمولبک

 .ردنواح یرلاعملزوکو شیک ب هعساو *یضارا و

 و (هکرو) روکدذم ی
 رکید یسا دربنو س . رک ندنناب درلهبصق قوچ
 جاقر هدایلارتسوآ «قرهنلوا تیکرت هلرلعسا خاطر

 .رودیا لیکشت ی رلعما تلایا
Darlington (كنهرتلکنا )  

 تكماهرودو هدنلابا (ماهرود)

 هلبراراوح «بولوا هبصق رب هدنبونج هرتمولیک ٩
 کو دو لو هد هیسلاصا ۲۰۰۰۰ رارب

 یرل هقرباف یرلماج كلزوک هللا تاجوسنم قوءاپو
 هدنتموکح (روتفیو) كنابلارتسوآ س ۰ ردراو

 و هدنسبیونج بر هرتمولیک ۱۰۰ ك (نروبل)و
 كلاع هدیلاعش یاقیمآ یک ینیدنلو هبصق رب هلعسا و

 هبصق رب یخد هدنتبروهج (نسنوقسیو) كنهعقج
 .ردراو

 ( یه دوخای یشرجلا مراد یبا نب )
 -هطسا و ثعشا یغوا بول وا ندهب عع

 .رد ورم فیرش ثیدح رب یدنسیدنک هلیس
 بر كنابنال آ ( 011۳0۱5۱۵0۱ )
 كنغلهفود لوس (هسه) هدننهح

 مراد

 ۱ داتسراد

 ندننیع لحاس یغامربا (نیر).بو وا روش رب یکم
 مراد نلیکود هغامربا وو هدهفاسم تاهرتمولیک ۵
 .ردعماج ییلاها ۳۷ ۰۰۰و عقاو هدنرزوا ی ییاچ

 «بولوا یسقنم هبییا هلیم " داتسمراد یکی و یا

 «ېتکم هیرح «یسهزوم ؛ییاربس صوصخم هبدقود

 ات «یسهیلک تایعج «یب.هناجتک لویب ,یناکم رکید

 - بدو یرلهقیرباف زو هقوچ «یسورنایت «یسهماب تات
 یکی یک یفیدلوا حرف« كب یعقوم .ردراو یراهناخم

 .ردلزوک ید یرلقاقوسو هينا لداتسم راد

 یراد

 هردشع اتافو هد ۲ ۵ ۵ و شغوط هددنف رس هدد رات

 ا ا بع نب هللادبع دعوا )|

 NAD بول وا ندش دح دا (یدنق

 ی ربعم فات ر رومشم هلکخ د » یم راددنسم «

 .ردراو
 EI دبعن دېګ لضغلاوا) یراد

 «ردیادادغب .بواوا ندارزو و ارعش :



 را و

 یبحاص هیقرفا هل رافس ندنف رط معاق ندهیسابع ءافلخ

 ا نکیا هداروا كره ردنوک هیدن سی دا نی رعم

 كن وئلا ید نومام هد هلط,اط « هلکع | روهظ شروش

 كنون .بولاق هدنناب كنون تقو لکو شک هتناب
 هدنخشرات 6 ۵۵ و؛شلیوس رلهحدم نوجرب هدنقح

 .رد شما تاف و هداروا «هدااح یمیدلوا هدنشاب ۷

 تیب ییا رب وش .یدشءث:روک یخد هلا یرعم هدبلح
 :ردیدنسهغٍقر راعشا *هلج

 هیسحاال یننا یلوق مفشیا

 بتکی یدجو هیلعاع یممدو
 قشاعب تسل نيشاولل تلقاذا
 بذکی عمادلا ضيف 3 لوقت

 ی نت بو اوا ندنییتعمو ار یراد

 هدهکم هدننامز یقفقالح ار

 - وقنم رداو قوج رب ه دیقح بول وا نداق رظ . یدیا

 :ردندنراعشا "هلج تیب ییا روش .ردل
 دوسالا رام ةحيلملل لق
 دبعتم كسان تعنص اذاأم

 هلذ ةدابعلل سش ناکدق

 دوم بلا ى اس هل تققو ى

 1£ ) كن هسناررف ( 2r) 21) ۱ لااا

 a (نور) دانا

 هبصقرب یرکم هیحان هدنقرش هرتمولیک ٤ كتورو

 تاجوسنم قوماپو لو .یسیاها ٩٩۷۰ بولوا
 .ردراو یراهناخ ریمدو یرلهناشگبلپیا ,یرا هقیرباق

 كسا وسو هدنغاعتس و تب الوساویس ۱ هات
 قرهلوا هد ونح هرتمولک ۰

 یک م اضق عقاو هدنرزوا ی رہن (هقوط) عب هنارف
 «یناکد ۲۱۲ ؛یسناها ردق ۰۰۰ بواوا هبصقر

 «ینکم هدشر رب «یسهسردم ۸ «یماج ۲ «یلاخ ۲

 تموکع بولوا هبصقرب کسا.ردراو یسهناختکرب و
 یساضق هدنراد س .یدنشفلوا جت هدنلاوا كنه وما

 برو لاعش «بولوا هدنن ونح یارننم كنتالو ساوبس

 ید ًافرش.شعم ًابونح «هلیساضق نورک ندنراتهح
 نده رق ۲۰ و هیحان ٩ .ردطاحم هل راق ےس هیطالم

 ران و هک«ردراو یسیاها ۱۸ ۰۰۰ «بولوا بک
 .ردمالسا "الماک یروصقو مرا یردق ۲۰۰۰ کلا
 تارف «بولوا هووا ًاعسق و یناغاط اق یسضارا
 ندا اوراو قش یاضف لغو هدناخاد یس هنضوح

 بصنمهنارف یرارهن كرتسو یروشآ و هقوط روک ذم
 ؛یادغب «بولوا تبنم هشدلوا یغاربوط .رارولوا

۲ 

۱۰۸۷ 
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  زاجاتوط «نوتوت «نوفآ هلاتابوبح رئاسو هرآ

 كراهزبسو هوي« رئاسو كىرا قاباشوخ رونلوا رببعت

 «بولوا رسررض ید یرلاعرم .رولوا لصاح یعاونا

 .ردراو یسهیلها تاناویحرتاسو ریغیص ؛یک ؛نووق
 ۲۰ «اسیلک ٤ دجسم ۸ «عماج ۱۵ هداضق نورد
 .رددوحوم یّنکم ناینسرخ ٤ و مالسا

 «۱ش « ۰
 ۱ E اشا ج ڭەدىراد

 ایچوقسا (1. 2۳0165) -- درول ] م
 یلارق هرتاکنا «بول وا ندناکداز ۱ لئد د

 - وقسا .ردیلغوا كنهتب رکرام ی كنبرنه یجعرکس

 هقالع هنسیدنک ( تزاوتسا ارام ) یبهجلارق ایچ

 كناملاراشم نکیا هدنشاب ۲۰ هد ۱۱۱۵ هلکعا

 ههن نالوا رهظم هنهحوت كنهچلارق بولوا جوز

 یا كنهلارق یک ییدتیا دیعو عفد یاربک
 هد ۱۹۱۷ تیابنو ؛شءردتبا لق یخد ییاوجحر)

 لعف وب .ردشلوا فلت بولیتآ هاوه هناخ یقیدنلو
 .ردونظم یعیدلو عوقو هما كنهجلا رق كلتف

 دوشم ,RN وات
 هدن رق یربش هطانغ .بولوا رېن رب

 .رولوا بصنم هنیربن (لینش)
 هدنرزوا قی رط ندکهرصم ندسدق

 ۱۳ ۵ هوا ها ,UR | موراد
 لها «بولوا هعلف رب ام قاع” رفر ندر

 ندفرط ین وا نیدلاحالص هدسهرص ینا راح بیاص

 .ردش وا تر

Er Darwin e SC۱ بو نر( ] تی  
 هد ۱۸۰۲ و «شغوط هدنس هبصق (نوتسلا) هدنخ رات

 یسهموطظنمر هلیناونع «یمهحاب تاناس» . رده |تافو

 . ردراو یمهینافو هيدا راآ شعب رکیدو
 )Ch.R.Darwin(—ٽرور J راش

 ندننویعیبط ریهاشم كنەرتلکنا

 .ردی ورو كنب وراد مسارا عاش هچرتل فن آ «بولوا
 كنتکلع بوغوط ه.(غروبسوسئا) هدنخراا ۹

 ( هرکص ندکد تبا لیصحم ییهیئادتبا مولع هدنبناکم
 (جخربءاق) هد ۱۸۳۱ و ؛شمریک هننونفلاراد غروبع دا
 هلاعرود هنسوا , بوقیج هماننداپشاب ندشنونغلا راد

 ۱ ن وراد

 هیعط نواف هدنتمعم ] ) یورچف ( نادوہق ندیک

 ایداعم هئس شب « قرهقیح هثحاس هلمنقص یرومأم



 راد

 طبع رک هلیسهبغ لحاوس ییونح یاقبیآ و ابلی زارپ

 -واعم قوچكي هدنقحیعیبط ع رات بو رکی ربا رجریبک
 هیەرتلکنا هد ۱۸۳۹٣ « هلا باستک | براجو تام

 .ایسو هلینکراشم كنساقفر رععب رکیدو ؛شعا تدوع

 تااویحو تانات مع «یکی یدتیارشن یادورشم كنح

 هلب را چاقرب رکید یخدیتس هبستکم تامولع یهدنقح
 هعساو تامواع« یهدهبعمط نو . یدشعء وق هنادیم

 هتناطف و تواک ذرب هداعلا قراخ رب ارب هلبس هریک برا و
 سوحههیاف تاقبقع و تاعلاطم ی رع < هلغا وا كلام

 هنسهرمض یرللاع توا كنهروگ دم نوف را
 یحا ص تالسمو رکفر صو صح هندنکو « شاک

 تكردنب روکانم ههبواسبتک ادتبارکف و هک. ردشلوا

 اددش « بولوا دع ضع رفک ندنف رط قلخ رثک |

 هقدلقاب هنافررطب اهد هبرلئسم هددسیا شغلوا در

 كنبوراد « بویلوا یک ینیدنلوا ن هرظ كالاح تقبقح

 یفید) وا عنقمو حماو كب كنهلدا کیدا نایهرد

 نانلواریسعت ( مدنیورا و WEE کو امشالک آ

 شغلوا لوبق ندنف رط نویعیبط ةف تاسو رکفوا

 تا وی هل نورا .ردشن آی کای تقیق- رب
 كنیبا-شمو قرف دنن یمانجاو عاونا تانابنو
 ؛هدلاح یرلفدل وا ع رفتم ندلصار ران و «هلساج رد

 ییغیدلوا لصاح هل روص هنو ندا كقرف یکه دن رن
 و بودا لاغتشا هلیس هلئسم كا یرصو فذک

 ابوروآ راسو هسنارف لوا ندنسیدنک هدصوصخ
 هنادیم هقرفنم راکفا اط رب یرلطعب ندنن ویعیبط

 بوبوق هننروصصوصم اعرب ینو « هدهسیاراشعوق
 .ردنن وراد ندیا تابا هللا هعنقم نیهاربو هینفنیناوق

 هکلسمو « بولوا داع هئاذو نرش شک هیلع ءانب

 ددعتم هد اب و هردشلر و یعسا ( مسینبوراد ) قع

 هجر ید هاب ران اسا ر 1 كناپوروآ « بول وا یناغملات

 را « بول وا بس هنب راےشا كنب وراد « هلغلوا شنو

 . یدشل وا یولعم كلاع نوش یعا هدنفرظ تدم

 قربمالک | يمام یکلسمورکف قلخ رثک | قجآ
 ینتبهام كنب راکفا هللا لوصا ییدتبا ذاخما كنسیدنکو
 e دل وتم ندن وعم تكياسنا درج « كرهبعا قرف

 ةبقح ییدتبا فشکكناهدو هلیلط اب نظیملتا مازا
 E مو دودم هنب رظن كسکره ییهینف

 یسردنک یسایمداقآ هار ییح ۰ یدرلشءثلاچ

 ردنعم هلا لاح جوک هلاخدا هننایم یساطعا یر

 و ۳۹۸۹۸

 كنناعوبطم كيلوتق ییالو-ط ندوب هنب  بولی هلوا
 رکا لنهرتلکنا .یدشمافوا هنناضبرعت یلئدش كب
 نیلرب و هلبو «یک یفیدنل و هدنفغلاضتءا یسهینف تایعجج
 باضنا عا یرذف یند ندنفرط یرلایمدافآ

 .ردشعا تافو هدنسب دالبم جرات ۱۸۸۲ ۰ یدشغلوا

 ه رق كوب 1 هدنن رق قشمد هدناش اراد

 كداهزو املك ریعاشه شعب « بولوا ) *

 هدن سطح ( دوا ) كناتسدنه 9

 هدنقرمش نت و ۱ دابایراد
 ربهدندیک هدابآ ضيف ندراوک دن بش « بولوا هبصقر

 .ردعماج ییلاها ۰۰۳۰ و عقاو هدنرزوایطخ لو

 ۱۱ ودر | همه همانا هدیطسو یاشمآ ()۸۲۱6۵9) | °
 «بولواخزرب رب هدنلخاد یسهعقج كلاع ( ایبمولوق )
 . روبللو یرفروک ( لکیم ) هد-نتهح یبرغ بونح
 هدنسهزآ یلاعث ضرع ٩۳۳۰۲ با ۷۲۰" خزرو
 یرلغاط هرصرب هلیعسا ( نایراد) هب  بولوا دتع
 هردروتسم هللاهمشحو تانانوراعایسارا .ردراو

 «هدهسیا شوا بشت هنیداشکو رفح هل فد كخزرب و
 عو, -- . ردشمامهلوا لصاح هح رب
 مسا و خد هرفروک رب عقاو هدنزیکد لیت آو هدنفرط
 .رویلپ ریو

 هدنغاعس هم وکكنتالو هنردا
 ۳ ۰ تیم هردی راد

 لاعشدرتم ولم وب كس ۰ وکو

 یغاط طوبسد بو وا هبصق رب یرکم اضق هدنس

 ه ردعقا و هدنرزوآ كنەردر عبات كن ره هد زا وهدنکنا

 «یرلبتدم هنادتاو هبدشر «یسلاها ردق 2

 هردیراد س .ردراو ییرمش عماج جاقرو یهشراچ
 برو اغ هرهکسا و هزم وک سفن وخ یاضق

 «لبح ندنتهح یلاعش قرش ؛یلچ ینا ندنتهح یل هث
 قآ و نیهاش E هل رااضق یر ناطاس یجد ًاقرش

 «بولوا بک ندهبرق ۲۷ ریارب_هلرلهیحان راکب
 ترابع ندهراسو موروراغاب یروصقو مالسا یرثک |

 هرزوا تیعوع

 ید یرارب تبنم شعب « بولوا ناتسکتسو یقلغاط

 یمدنصا را .ردراو یسلاها 4

 هيل وصف « رادواچ 3 هب زآ « یادغب ینال وصح .ردراو

 نورد .ردنرابع ندنووتو سناتپ هلابوبح راس و
 «بتکم ۷۰ « هسردم ۵ , رعسمو عماج ۳۸ هداصق

 وص ۱۲۷ « هزاغمو ناکد ۱۱۴ « اسبلک ۲ « هبکد ٤
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 ؛ماجرب «ییالوط ابعرب ؛یغارط قابب وصرب «یتمرکد
 ۰ ردد وحوم یو رف ج رکو تیم رک ییار و هعشچ 1

 نالوا یزاغ وب مهم لا كساقفاق لابج ۱ لی داد
 هرتم۱ ۳۷ ٤ « بولوا هعلقرب روپهمو یکسا هدنالاباپ

 لر. یدیا سسؤم هدنرزوا كنامقرب نالوا یعاقترا

 ریکر اکر هدنر زوا هلکمک ندنتلآ كن هعلف و ىر

 بی رخت ییهعاق و رلسور . یدیا راو یخد یربوک
 هدیربوک ؛ ېک یراکدتبا مده یخد ینععش رب كنابقو
 ۰ ردشلپاب یرب وک باشخا ر هدیغاشآ اهد بوایقس

 ترضح « بولوا هبصق ر هدناع | ه. |

 مت هی ۱ ی رکیابا ۱
 كنسهبصق( لاوا ) هر وکه ننظ كنب وج توقا . ردشلوا

 . ردینیع

(Darius) ۱ Bs.یرلخروم مدق نانو  

 چوا ندنکوام میدق سرف هلعس و 9
 : راردبا دادعت تاذ

 هک ؛ردس و رادلویب یلغوا ك (بساتسیه )یسجترب
 سببماق یلغوا ورک .هروک هبهینانو خراوت
 ندنرتف نلک هعوقو هرکص ند ( ؟ دابق ؟ سواک )
 نینشدک ی آ لوا لا هدننس تلود یاریک .هرکدص

 « ةت رزوا قافنا نالوا عقاو ‹ هرزوا قمروتوا هتخ

 ؛ندنکندنشنکیآ تكنسیدنک هایت هی 9

 بودبا سواح هنتخ نارا هدنخر ۰۲۱ دالبلالبق

 یناتساباب «هلبیدأت یرایلباب نالوا شتا نایصع
 برام (هرایناروت ینعی) هلرنیکماو ؛شخنا حف ندیکی
 هنسهطخ ایک ارت هدعب و شلوا بواغم «بودیا

 یهعطق و كرهدبا قوس رکسع هبیلیا مور یتعی
 لحاوس یلوطانآ ینعی هد (انانو )و ؛ شلیا طبض

 - راکدتیا دادما هرلناو ندا نایصع هد کو

 شمردنوک دست یلترلک هني رزوا كناو «نوج

 نانلو هدنتنآ یسهدناموق *ن ( سویئودرام ) « هدهسیا

 یکینیدناب هدنکوا زوروننآ ینعی (سوآ) یسغود "
 (نرفارا) هل (سناد) یر رادرس نالوا لحاد هنانوب ۱

 « بولوا بواغم ندنفرط ( دابتلیم ) هدهنوتارام ید

 هدهرصوا .ایدشلوا فلت یرتسع ۰ ۶ 08

 طب رارب یلیخ رب « بودیا رفس هناتسدنه سوبراد

 و , ردشعا تاف و هدنخ رات ۰.۹۰ دالباا لبق «نکیا

2۳ 

 | هد اکر ادن رغس یشراق هان و نوجا ماقتنا ذخاو شعا

°۸۹ 

۱ 
۱ 

 عاد

 یمیدلشالک ۲ ندنعما كني ردب هلبسیدنک «تكسو راد

 نیرایدنفسا ) ناتلوا نایب هدهیناریا خیراوت « هرزوا

 دردم اک « هددسغ و همش هدنعح هلوا EES (Dariel, Darial ( لاب راد دوخاب

 تایلقت هاتون تایاور یک دنقح یاب راحت هل رکو یسولح
 . ردقیفوت لباقان هللا هیناربا

 نددالیم ؛ ردبقلم هلیبقل (سوخوا) سیا سس
 شا نایصع ؛بودیاسولح هتخ لوا هنس ۳

AOی ضعیف ناتو اه  OE 
 یناخ ( نصربشدرآ ( یلغوا «بودیا تافو هدنخ ران

 ك (باراد) روکذم هدهیارا خمراوت كنو .ردشاوا

 تا یک یعکیا ‹« هدهسردآ اضتفا یسلوا ییبع

 یردپ كياراد ینبقل تسد زارد رلیناریاو « یغیدلوا ےک
 E رلناو دلاح یرلکدر و ه( نم ریش درآ )

 یلغوا كنو ی ریدرآ و یرد كسو راد قسد زارد

 اهد هتقرقح یسغناخ كتياور یکیاوب «ندنراکدتیا ,عز

 ۱ . روپ«هلیذالک | یغیدنل و نورقم

 بول وا بقلم هلیبقل (نامودوق ) یسیهچوا بس
 . ودینیع كناراد ییدتبا بولغء كردنکسا

 ( دیم ) هدنرغس ( ی لابناد ) خد هدناروت س
 روکذم (سوراد)رپ ندنرا راد یتهح ناعاب رذآ ییعب

 داد نیدنسانشک ی اب ردنغسا یخد كيوب .بولوا

 -هدام « ارادو باراد ؛اب ردنفسا »| « ردنونظء ینح هلوا

 | ۰ هلی رویب تعجارم هنبرا
 هطخ انودک ام 6 ۰

 وا ۱ 2 راساد

 (سودینخا ) یک .یدیا ترابع ندنتهح یرخوا
 ۰ یدبا یسبصق یرخ وا ییعی

 ی عج مس روم | ناتساو
 ۰ ردیبقل

 ( Contesse Dach ) - هتوف ۱ 3

 ندنرل هدا رورشم كا كنهسنا رف ۱ نخ

 ۱۸۷۲و :شعوط هدسراپ هدنخ رات ۱۸۰۵ .بولوا

 «بوکچ ترور هحرد ضعب ادا. دشعا تافو هد

 -اتک هاکح قوچرب هلی راعتسم ےسا (شاد هستن وق) هدعب

 هنلوبق نسح كموع ینافیلأت « كرهدبا مشن یرلب
 ۰ یدیشعا-رق تورت یلیح «هلغلوا رهظم

 "او
 ندهیاع یارعش ییا كس یعاد

 دلج



۳ ۷ ۷ ۳ 

 عا د

 ندسارمش یرود ینا ناح دج ناطاس یسیج رب
 : ردکن وا تب وش ۰ ردا ویطسف «بولوا

 یکوک هام یا را هلس ردق وش

 کوک هرذ رب هیت یک هسدا رود ك دو رشح

 1 بولوا ندم وسم اشا سالا یسجکیا بس

 ندناهج و یناوجو لوا غیرد
 ربا ییپ لجا

 غدلدو ناج 6 بودیا رلامد
 تسر هنسحور هل وا رات مديد

 شب ر رەخ ورا حد نادنس ا رعش نارا یعاد

 : ردمصلح كياذ

 . ر.( كرپمالم ) یعسا .بولوا یلنارغعا یسجرب
 هلرب رحم یراعشا كنم روضالم یردب هدنلاح یادتبا

 مهآ برم

 توعد یدلیق بوش

 .ردشاوس راعشا چد یسیدنس 1 ه دعد بول وا لوغشم

 : ردکنوا تس وش

 وا اب نیشنمه مژاب ممش نوچحه هکاهش نآ شوخ
 وا اب نیمه ام نمو ريغ زا یہ سلم دوش
 یه رق ( نادجا ) ندننافاضم ( ق) یسجکیا س

 هءطق وش .ردیردارب كني ادا روغمط كلم «بولوا

 ردکنوا

 ني دذ مراكب لد دوخز تفر یدمآ

 نیشذب مراز لد دیآ دوت نیش
 یهدمآ ناجی نونک او ید رب نیدولد
 نیشذ, مراپسب مه نآ وتبا نیش

 ندنس هبصق س رس كاا رح یسحج وا یه

 . ردشما شاب هدننامز یوفغص لیعاا هاش

 : ردکنوا تس وش

 ا رراكفا  ةنيس مشارخ نخات زا مدره

 ارراب لایخ زا ریغ مک نوربب لدزات

 :ردکنوا تی وش «بول و یلدابارتسا یسیجدرد س
 زونهرت مشچام رای رجهز مدره
 زونهرظن مطق وز ما هدرکن یني

 ندننافاصم م ) نموم رګ انالوم ) یسحعشب س

 یمهب رق ( شرفت )
 وش .ردشعا تاقو هد ۱۱ ۵ ۵ و «شمریک هدنابغصا

 : ردندنس هد صقر تیب یکیارب

 راش رس یدوخ+ یابهص اش اپ یی

 ناب ورا نا درو اس هدف
 شورف همرس نسح یوداج سکذ تب بشوچ

 ملا راذک هعسو راي یولد یوراب بش وچ

ll(لاخنس) هديب غیاب رف( )28123 ) ۱  
 0( تنسراو هقرامک یغامرا

 عا د 4۰

 ls هرصق 9 هدا امش قرش هرثم ولبک ۱ ۱

 شعب هدهبصق و رازنارف .ردیرقم كنک اح اروا

 تلایاو هطخ رب ندساقفق دالب
 كنلابح هاسلس ساقفاق «بولوا

 رزخ رح هللا هروک ذم ياسو هدنسیقرش لاعش
 ۰ ردعقا و هو

 ناتسعاد

 یدهطخ ناتسعاد 6-۳ یهحاسهو دودح

NEG ۳ ۲۳ ۲ ۳ 
 ا رص قرهلوا هدنرلهرآ قرمش لوط 1۱ ۸ هللا

 « هلیثلابا ( كرت ) الاش «بولوا دتع هدنمس ضط لحاس

 نتسحرک ینعب هلرتلابا سیلفت ندنتهجیبوذح برع
 ًاقرمش « هل راثلایا وکابو لوبوتوا زملب ًابونح « هلیس هطخ

 ۱۱۰ هیس اف ایی .ردطاح هلر رخ رصید

 . ردیشک 4۵۰۰۰۰ یسلاهاو هرتموایک عبم
 عاد ۳ «یراباو لابح

 ترابع ر ندنراکتا یلاعش دتع یرعوط

 نالوا ییسنم ه(دنن رد) کوج *لا كل را هبعش و بو اوا

 دتع ا تیرق هلحاس هک ردیغاط (نارساب)
 (تتنرد) ریش هلتسانم 3 را بو دیک هدازوا بول وا

  یپ) ندنفرط رلیناوب یکسا لو .رددفلوا همس
 باب) ندنف رط ا Hix ‘A164 val)» هبابلآ

 ندنفرط راراناتو (دنب رد) ندنفرط رلیناربا؛(باوالا
 یسهطخ ناثسغاد لصالا .ردشتوا دروس (ویقربمد)

 هیکرت هک (غاط) ید كنعا قتح بول وا ر قاغاط

Eنک اس  

 ۳ كنم و (كاد)دوخاي(غاد)نالوا و

 ناکرب هدنرلرزوا «بولوا یسلک یرثک | كني رلغاط
 .ردشمهلروک زونه یرتا

 تیام ا

 یتهلسلس

 ذخا یخد یبررن (وصووق) هک ردیغامرا (قالوص)
 ی راوص نوش نم لاعش نوت ا5 ‹ڭرەدىا

 ۱ یس هبلاعش دودح تن 4 طخح یعسق ناسا كنسارح و عج

 -را هلوق ييا یراقو ندنعب:م قحا ءرودا لیکشت

 « یس هیعیمط لاوحا

 یس4طح

 مسا و «هروک هنالاتحا یا وقا

 ساففاق هرزوا تیموع یراربن

  یرطوط هقرش لاعش فلاعت ندنراکتا



 غا د

 یدودح لوق یلاعش نالآ کا 1 ناخارآ ( «بواب

 لونج ندا هظذاح ییعا قالوصو :«ماود هدديدحع

 هدنسهرا لوق ییا و. ردبا بابصنا هدیغاشآ اهد یلوق

 ق آ قاط رب هللا هریرحهبش رب نوزوا هلیسا (جوا)
 دودح كناتسغاد یسعنکیا هدکلکوی ۰ روینل و یضارا

 رب کیاو .ردپ رب (روعس) ندیا لیکتشت یتسهییونح
 قوچرب رواډکود هزیکد هنیروط ندي ضوط هدنسهزآ

 -الشاب ندلاعش یرلهعلشاپ هد كرلن و هک «ردراو رارون
 «ناش و ؛یلخاب «یرق «كيعیا «سانم .یلهقروت : قره

 - وا زود ییحاوس .ردیراربن یرکلیکو هابور «خابرد

 كنسهررح هبش ( جوا ) نانلوا رکذ هدي راقوب .بول

 یوقر چ هقشب ندنرفروک ناخارغآ ییدتا لیکشت
 .ردقو ینایلو

 كمکو كناتسغاد ردق هره س. یساوهو ےاقا

 بی رق هلعاوس «ه:هسیا مالغاصو هعیرساوه هدیرارب

 نازمم بولوا یلتدشكب ترارح نی راب هدنرالح نالوا

 ردق هبدح رد (۸ هااسح دارغیتناس هدهکل وک هرا را

 رلیجاب صوصخ ا ىلع و قوچ ید یرلهقبص .راقیچ

 .ردعوقولا ربثکیسهشهدم تلعابو .ردکلهم نوچا

 هدنسهرآ لحاس هلل رلکنا غاط س . یتالوصح

 زومت ؛بولوا زآ كب یتالوصحم اكرر قلا نالوا
 .راقای یلاعورزمو تاتابن ترارح ترثک هدسوتسغا و
 لبخ بول وا هثوج یرلحانآ توط هلرلغاب هد:هحو

 هتعارز هوا یرارب كسکو .  راقبچ كیاو بارش
 مسق «بوبل وا عور هد كب «هدهسیا یلشیر ولا اهد

 «رصم «یادغب .ردنرابع نداعرو نامروا یمطعا

 نالوا تراسع نده اک ربونک نا رفص «یراد

 - یەو یسهیاها تاناوبح .رد هدرادقم زا یلالوبصح

 هد رلغاط . ردهداب ز یسهلکر خو ریغیص «نوبق ضو هلا

 «بولواقوچ یسهیشح و تاناویح راس هاب رلناویح وآ
 یلاس «ربفیص ینابب .كيک «لاقچ «یکایت «دروق «یفآ
 .رونا و ما یدیدک كسم «یدک یناس«یک

 -هبصقو رپش «یسلاها رادقم «یسهیکلم نایسقت

 ندنفرط یموک- هیسور زونه ناتسغاد س .یرا

 ؛بویقلوا میسقت هرلانعف هدنروص مظتنم یکرلتلایا رئاس

 مسقنم ههراد ۱۰ هلرلناونع راسو تبایو قلناخ
 هاراوش «ناخربهد دن رد : ردران وش 5:

 ؛ناریساس قاتباق «راوآ ,یدنآ «قوموق یضاق بس وغ

 غا د °

 را یسنن یر هدراباتک شعب روماس «یروک .وغ راد

 :ردشوا طبض رز هحورب یسلاها رادقم

 ندا رادقم ناتسفاد لاعش ۱
 11 ۱ یبایت قالوص ۱

 ۲۷ ۹ یتلناخ وقرات ٣
 10 1۹۲ یتلناخ نيل ودخم ۳

 ۳ ۲ یساضق وغراد ۶

 ناتسغاد یطسو ۲

 A ۱ یساضق بیرتوغ °

 ۳۱ 0 « قوموق ىضاق ۹

 ۲۸ 5۶ » راوآ ۷

 a ۳۶ ۲٩۹ یدنآ ۸

 ناگسعاد یونح ۳

 ۷۱۳۳۸ یماضق نارساس ناتیاق ۹

F14۰ « EI E 
 Mog » رومس ۱۱

 ناسسعاد ی راقو 3

 16 ۹ یماضف اک ۳
 oY ۸۸ « -یاناور * ۴

۶ 

 یسهراد درد ۵

 ۱۶ ۷۱ ی رلراوح هلبس هیصق دن رد 1٤

 .VY ۷ امج

 «بوبل وا هرومعمرب چ قبال ا ریش هدناتسغاد

 (دنب رد) نالوا یزرکرم یخد یرالع كج هلی ید هبصق
 . ردیرابع ندنسهبصق وقرأت هللا

 ۔امسغاد س .یرابهذمو ناسلو تیدذح «یسیل ھا

 «بولوا بوسنم هنتیسذح ( یک زل ) یسهیلصا *یلاها كن

 ماوقا نالوا لوهج یرلبسنو لا یوق یزا
 مدق كني هددروک ذم ا موق و . ردیدهي-اقفاق

 نادوا شلزا لوا هنس ۰ نداسع دالیم «بول وا

 -روک ذم هلعسا وب ید هدن رات ا(تودوره) روبشم

 هناتسغاد ندنسهطخ ناردنزام كنارا كرلبکدل . رد

 «هدهسیاراو تیاورر هدنقح یرلقدل وا شعا ترح»

 ییدلیوس كموق و «بولوا لوهح یتصع جرد
 ,ردقو یبسانم هنوک رب هلا هننابرا هنسلا كلاما

 رلزال «رلیجروک «راکرچ هسلوا هسلوا كرلیکرا
 یراهیسذح تبارقو تبسا م هللا هیساقفاق ماوقا رئاسو

 تاقیقص یابا هدكنو .هدهسیا راو یلاقحا قوا

 كب یوق یکرل هدلاحره .ردفقوتم هبهقیع تای رو
 یسلوا ناسللادعتم هروک هنغیداش اب هدرب رب كچوک

 مسقنم هر هلیبقو هبعش قوچ رب «نکردا اضتقا

 لاسر صو صع هنیدنک یر ره درنو «بواوا



 غا د

 یراهبعش كنيلصا ناسارب رلناسل و . ررکنم

 هنالک آ العا یاسا كتر ر هدنس یرلضعب «هدهسوا

 یدب ىلا یرلهجلشاب .ردراو قرف هدهحرد قجهیم
 3 , ررقنم دعوت چاق رب یر ره بول وا هد دلع

 هدننب یسیلاها یوک یکیا رب :رکلاب یرلضعب كرلناسل
 «یرب ندهمدق هنمزا هسیا لاح و «بولوا لمعتسم

 رادقم رر هدرلاروا ندهفلتخح ماوقا نالوا شم

 ییماشم الصا هلال كن راوشم وق كنب راض ءب ندرلن

 O E A A اتآذ در وایخ یاتلا

 قوحر ندرلناسل باتو هکر «یسراف « یلرع «بویلاق

 هردشعا ه راعتسا راهلک

 ندنموق ی زا یسلاها لصا كنا سعاد لصاما

 نکاس هدن رالح عفو قاغاط رلن و« هده را ترابع

 -رارب قاما نالوا بیرق هنلحاوس رخ رح «بولوا
 ماوقا راسو یاغون «رانات .ناکرت كرت یسلاها كنب

 «یلیو نوزوا هرزوا تیرثک | رلیک زل .ردندهیارو
 «بول وا رلمدآ یلجاص هناتسکو یلزوک یربا:تسردن

 . ردهنادنول یرلتکر ح و یشمو نوک ز ود هلتباغ یرلاهس
 بول وا هداعلاقوف یر همعیبط تواکذو دادعتسا

 1 هد4سد دىارا و یرلک اها هال و تقرس امدق«

 هکک زاو ندقالخاو یک 1 یطبص كن هبسور

 یر .راردبهذلایتس و سم ی هلج .ردراشملوا روح

 فورح یخد هل ایل یکز اه ۳ ۰ رد ع یس دا

 . ردراو باتک جاقرب ررح هلا هب

 دات سا ید اا < یس هیخم رات لاوحا

 هیخرات لاوحاو هعدق تاعوقو هنوکرب یک ساقفاق

 یهدنهح رلر و هدء دق نامز بویل وا یسص وص

 لبلام ور و رسا و کتیا ۰ دنا یحطس كب تام ولعم

 ِ رم > هغلدؤانرآ مسا و هدعد.یدرلررب و ییمان اینا ا)

 قیرفت هلب رمان (یساینابلآ ابوروآ ) هبا(یساینابل آ ایسآ)و
 ا ادارا هرونیحروم ضعب کر اشم مسا و ی رهن وا

 شمریو ل حا د لانا شک ندنتهج ن0

 هدنس هدام « دّوا رآ » ييغيدل وا لطاب درکنو هدهسدا

 ۳ عا د 4۲

 ا رابخرک یا یز .ردزنبمرن سوک
 -دلوا یلوهج كنیرلیداک«بولیر,و ندنفرط هرو ج
 «بولب ربو ندنفرط رلیلاس ور یخد یعسااینابل ۰)۲ یکی غب

Aیشوا شلدبا مطو هلیتسسانم یسا وا قلغاط  
 .ردظوحلم

 یک ساقفاق دالد ا ید ناتسغاد هدهع دق ۀنمزا

 شمکچ هننلآ یطبنص لراریکناهج شعب راسو ورک
 یسیلاها «هلیبسح یتاتم كنسباراو عفاوم .هددسیا

 نیبلغتم بویلوا راذک هبذح تدم لوط و مار نوتبسب
 راطقا .یدشمک بوک ندنتعوا كتکام ی قناغصرب

 ۱۳ ارت ماوقا ندا موجه ندهبلامش
 ندرلز و «بولوا لاهاب ید ندنفرط یسضعب

 ید یرلقدلوا شغارب تیرذ هدناسغاد كرلا راوا)

 ق هالشا ندننفالخرود كنافع ترضح .ردظ ومم

 راه راحت قوچرب هدنهحوا هدننامز رلیسابعو رلیوما
 ناتسغاد .هروک هنغیدنشالک ۲ «هدهسبا شلو عوقو

 كلام هنب راتکلع یدنکهدرلتقو وا رایک زل نعد یسلاها

 هدنطبض تح كنه يک ر ماوقاراسو كرار رخ «بویملوا

 هلرلد و هکلب ؛لکد هلرلیکر ل مالسا ةارع ندنراقدنل و

 راک زا هدرلتف ووا هدلاح ره .ردرلشع | 4ب راحت هل راک اح
 هراد هیمالسا كلام ناتدغاد بودبا لوبق یمالسا ند
 نالوا شعا لومق یفلذاتسس رخو ؛شلوا لخاد هنس

 یر هلناقم و ه راح قوج ك یخد هلرلرح رک یرلوشهوق
 هرکص ندنرلحورخ كروعو زیکنچ .ردشل و عوقو
 هننروص هلقتسم تموکح ر زار هلاورش ناتسغاد

 یورعم هلیما هبدنب رد كولم و ناهاشناورمش بوک
 2 ۷ ایل وبق قآ تقو لیخ رب یزل رادمکح نالوا
 هللاورش ناتسغاد تیار كرهدبا ههراعح هللا هبوفص

 -هرارلبارا هلرلدلناشم و ؛شمک هنطبضدب كلارا رارب

 برح نادیم هدهدیدع تایراح نالو عوقو هدنس

 لاتا نم داد هساعع تالاع هل اعفد بون] و ها

 یهطخو ا ارا هدقا- نرق تیا ید علوا

 یسیلاها نکل «بولوا روبج هکر همتلود هیسور
 ؛شعا تمواقم یشراق هنرکسع سور تدم لوط

  هطبضییکلعراسور هدنسیدالیم حران ۱۸۰۶ قجاو

 لک و ادرقنم لک ندناتسغاد « ردرلشا» هلوا ردتقم
 .ردراشعا ترحه ههباغ كل ء یلاها قوجر ًاعج

 تعحارم هنسهدام « هلاو » | ۱ یناتسغاد

 رو



 فاد

 -روک هدنالنیف هدنزیکد ینیطلاب(0280)
 هدنسد مف بوئح كنلخدم یدرف وغآ

 یسلاها نر بوا وا هطا رب عبات هاهي سور

 .ردراو
 0 رادیکح قنارف (دعمآبعجا) 4

 : ردیعسا كندشک چوا ندن رآ ت 7

 1۰۶ «بولوا یلغوا كرتولق یجنکیا یسیجرب
 ایسارتسوآ هد ۱۲۲ و ؛شعوط هدنسیدالیم رات

 «هنب رزوا یلأافو كن رد هد ۰۲۸ «بولوا یرارہکح

 ییأفو 2 (تربی راق) یردارب هد ۰۳۱ و «ییایسارتسو

 ؛شل | هنلخاد یورذق 5

 كرهدیا بولغم ی رل وتربو یرلز وقساغ هلرلن وسقاصو
 هنهافسو یفاستعاو لظه:هسیا شعارق توقرب كوب
 كعيانص .ردشعا راد هکل یت ریش هلیک ام نالوا

 كني رلتعنص یاشارتلکیه هلفيلج ,مق صوصخایلءو
 دش رک شل رو یرلتهدخ ضعب یخد هننايقرب

 یاو هدنشاب ۳ 6 هدنخ رات ۱۳۸ «بودبا ان ی رش

 -هسنارف ».ردشف وا نفد هدروک ذم ریش« هلْغل و عوقو

 .ردشوا بیقلت هلیبق) « یناهلس كن

 «بواوا بعام هلیبقل «ک» یسیعنکیا 2

 یعکیا یردب هدنفللارف ابسارتسوا هدنخ را ۰
 نانلو یریزو «هده سوا شاوا فلخ ۰( تربعس)
 هرکص ندقد ]آ ندنلا یکح ندنذرط (دلآ وعیغ)

 «بودیا تدوع هد ۰۷۶ و :شادیا دیعب هد رتاکذا

 «نکیا هدقماشاب هدنااح یدنک «هاطبض ییعسقرب كتکام

 .ردشلدا لتق ندنرارادف رظ (دل اوعف) هد ۹

 وا هدنشاب ۱۲ «هدنخ را ۱

 ؛شل وافلخ « (تربدلیک ) یخچ وا یردب«هدلاح یتیدل

 تموکح ہدنتح یتاصو ل(نیی)راعشیش ںانلو یر زوو

 راد ید یهناتیک ا رزوا

 یسحجوا سم

 < رفتم وو
Dagon) ۳ |دودعم ل رایذیطسلف سا(  - 

 یراپ قیلاب یراپ «بولوا ندنرل ل 2 2
 .یدرولوا رب وصت هدننروص ناسنا

 كني , رب هدهینات و ریطاس ۱ (Daphné) ۱ هتفاد

 نالوا هانک ند لوک هکر ریسا

 .بولوا قشاع اکو هدقدنلوا ین هننزورپ (نولوا)

 -رانک یربن (متسوک ) ینعی (هنب) یهدایلاست یتسیدنک
 لیدبت هنجاغآ (هنغت) یرپ و ؛نکردبا بیقعت هدن
 .ریلیشالک ۲ یخد ندنعسا یغیدل وا هناکن دهنف.ششلوا

 قاد ۳۰۵

 هدهنابو ریطایا ( 8 2

 وک ا 1 1 ۶

 قلنابوچ نانید (ناپ).یدما یلغوا كنيرب رب هلباد راطع

 یراعم بونرکوا یغلاچ لاوقو یغلنابوچ ندنسسم

 هنسیدنک قرهنلوا هاج ید ندنفر ط یر هیبیع
 .شفنوا ےاعت رعش

 یدنتلایا ( هدنال ) كنهسنا رف (04×) ۱ 2

 تنوم )و هدنرزوا یربن ( رودا) 7
 اک .هدنیس رگ بونحت هرم ولی ۵۵ 21( ناسرامود

 بو وا هبصفر یک

 ۰ ردراو یسیرب وکر لزوکو یرل هعلپاق « ی هعلق

 كلاع هدیاوش یاشیمآ ( 01201۵ ) ۱ ی رفت
 هطخرب عسا و هدنسهلاعت مسق كنوع

 « هلغلوا شل | هنتلا هیظتنم هیرادا اربخا «بولوا

 «یروس«یسلاها ۱۰ ۰

 هدنروص تلا « بویعوق هنلاح تیروهج زونه
 ًافرمش « هلدودح ( نوینیمود ) ًالاعش .ردهدقغلوا هرادا

 ابر «( هقسارب ) ابونح (هوو )و ( هتوزییم )

 طاح هلیرل تروهج (هاتنوم )و ( غنیموو ) یند
 دودحرکلا «بولوا رر لکشنالیطتسم .رددودح و

 دودحو كنبربن « قام ربا لیرق یلاعش » ًاعسق یسهیقرش

 هلبرلا رج كنغامریا یروسدمیسیقرشمسق كنس هی ونح
 هلا هضورغم هعقتسم طوطخ ندرلفرط راسو

 ولیک عب رم ۳۸۲۱۵۳ یسهیعطس هحاسم «ردشل را
 یسهعساو «یضارا.ردیشک ٥٥۰ ۰ ۰ یسلاهاو هرتم

 هلرکید مانو ( هتوغاد ) ردق هبهعنلک هنلوا هتس چاقرب

 یهاکنالوح كنیدارفا هیشحو ماوقا ناتلوا زیبعت (ویس)

 هدراهنس وصوب «نکډ دازا كب یسلا اها یلاپوروآ «بولوا

 كلاع « هلغتلوا تریغ هداسهلاقوف هنیراعاو ناکسا

 رل ر جاهم قوچرب نداپوروآ و ندن رافررط راس كنهعقم
 هکدنیک یراهب رقو هبصقو ربشو ؛ شهثلرب بودیک
 یه طخ د یطخ لو ریمدر «بواوا هدقملاغوج

 یامرا یروسبم . رد-هءا قش هرغ ندقرش

 قش ییهطخ یرعوط هقرش بونح ندی لاعث

 رلیاچ قوچ رب هرزوا تاکود هغامراو ؛یک یکیدتیا
 قس ییسدضاراو «نایرح هدرلتهافتسا فلت ید

 فورعم هلیعسا ( هنوقاد) هنب یویب كا كرلت و .راردبا
 هدننرق یسهیلاعش دودح كندطخ هکءردربن نالوا

 دودح كرهدیا نایرح یرعوط هبونج « هلایب
 یسارا ,رولوا بصنم هیروسی» هدنسهبونج



 لاد

 « هده سیا قوچ كب یرلاع م صوصایعو تبثم
 . ردلطعم یرلرپ شکا بویغوا راعا هلیشال زونه

 یبونحو یلاعث .رارالت را بو رک هلرلب روس راریغیص یناہب
 یغلتنوق ۱ 4 «بولوا مسقنم هه راد یکیا هلی راما هنوقاد

 هدنرانک یر هلوقاد یرکم ۰ ردیراح ییاضق ینعی

 . ردیسهبصق ( نوتفنای) عقاو هرزوا یطخ لوب ریمدو
(Dakola)ییانمه هدرل ش یاقنمآ  

 : هر ووا
 ربن رب هدشیا نالوا] 7

 كر هک ندنچا یسهبصق ( نوتقناب ) و .كرهدیا ناي رج
Eهنغام را اگ روم ؛هرطص ندناب رح فكل رتم واک 1  

 ۰ رولیکود

 ماوقا یل مث یاشمآ (1۸160۱۸4) |

 (ویس ) «بولوا ندنسهیشحو بلا ]

Enدحوم كنابفاع وطف )28106۲۲6 ) . 

 هد راا ۸ ۳ ا

 ولس هغلشاقن ادتا

 یک یلوصا مر نلنید ( همارود ) هد ۱۸۲۲ و

 «بوشلر هل | ۳ )نالوا لوغشم هلبای رح ینشرط

 هرکص هنس ۱ ندنافو كن (هسب-) و ؛شعءشلاچ رار

 وقاد

 . ردشعا تاق , هد ۱ و

 یدنک هلوسا و . ردشعا فشک یلوصا قمربدلاق

 هتعاص و .ردشل و یعسا ( یب ورک اد ) هلتبسن هنعسا
 . ردراو ید یملات کیا رب سو

 تا كناتسدنه ( 021007 ) | 1
 هر_نغاعس ( هریک ) هدنس هطخ -

 « بواوا هبصق ر هدنقرش هرتم وایک ۵ ۵ كنريکو
 . ردراو یسلاها ۸۰

 هدح وسا (021, 02۱616) فللاد دوخاب ۱ لا
 هلاعن ندنغاط (نفرود ) هک ءردرب رب 2

 هني رف روک ین و ) .هرکص ندنای رج كل هرتم وایک ۰
 ۰ ردراو یرلهلالش لزوک ۰ روایکود

 لإ كەتا و( ۲6 1

 «بول وا ِ ۱ قارالاد
 ۱۸۰۹ و ؛ شوط هدنسهبصق ( هروم) هد ۷۲
 , ردراو یرلارپوا قوچر ,ردشعا تافو هدس راب هد

 لاد 4٤

 لوب » ىع ( a1a - Nor ) ۱ 1 یالاد
 هدبقرش نانسلوغم « « لوک

 : ردیعسا كلوک یکیا

 ؛بولوا یس یند هلبعما ( رول نولوف ) یسیجرب
 یدودح ارببس هدنسهشوک قرش لش كناتسلوغم

 «هدلاح یفیدلوا عقاو هدیلاعش ضرع "4٩ و هدنب رق

 ندننهح بونح .ردهرتم ولیک ۲۹۰ «یسهراد طيح

 ۳ لوک هقلخ ) ندنفرط قرمشو ( ناورک )
 ۱ شاآ تركو یربن ( نوغرآ ) .ردا ذخا
 . روادکود هنغامرب ( رومآ ) ند) ءش «بولوا

 هدنسهش وک یبونج قرش كاتسلوغم یسیکیا -س
 طیح «بولوا عقاو هدنلاعش هرتم ولیک ۳۰۰ كنیکپو
 یرلوص رب جاق رب و «رد هرتم واک 7۵ یسهراد

 . ردقوچ یعیلابو یلزوط یبوص .ردیا ذخا
 هدنتلابا(قرو)كنهرتلکن ۱

 هرنم ۱۳۲ ۵( دلیفتسردوه و اد

 یسلاها ٩۱۷۰ «بولوا هبصق ر هدنسهقرش لش

 .ردراو

Dalton) — ۳:كنه رنک (آ  
 7 ۳ 1 ۱ نوتلاد

 ندنو ويي و ربا شم

 تافو هد ۱۸6 و شوط هد ۱۷۱۱ «بولوا

 تاسا یغیدلوا بک ندیارذ تكماسحا .ردشعا

 .ردشخارب تاغیلأت ضعبو «شعا
Dalton - In ۰ ( ۱ 

 ۱ ور سنروفن نوتل ِ

 هرتم راک ۲۷ هلرتسافنالو هدنتنابا_(رتسافنال ) كن

 ( هبماقروم ( عقاو هدنزیکد هدنالریاو هدا برق

 ردراو یرلهشراف ریءدو .

( Dalton - le - Dale ) 
N 

 یدنتلابا(ماهرود)كن هرتلکن | 1 ل نوتل 7

E)ىلاعش رحو هدنن ونح هربم ولیک ۰  

 «ردراویسلاحا ۱ ۳ Vo «بولوا هیصقر هدنلحاس

 هدنتلایا (رآ) كنايج وقسا (۵۱۲۷) یراا

 هدنسب ف لاعش هرتم وایک ۹ او 3

 -ربمد «یندعم رو «یسلاها ۵ ۲۱ ۵ بو را هیصق ر

 .ردراو یرا هقب راف تاج وسام وب و یرل هناخ
 ریهاشم ایح و ) لیعرلاد ھاشم اح وهةسا ۷۶6

 هد ۷ بول وا ندنن ویفارغح



 لا د

 .ردشعا تافو هد ۸ و ؛شعوط هدغ روبءدآ

 شم زا 4ءانتحایسر «بودنا تحایس هدرببک طبح رح

 شالا بیرت یتس هطبرخ رب لمکم كطیحم رح ریازجو
 روپشم هرززا یر تناذو قلود هرتلک زا .یدبآ

 .یدشم راقیح هتحایس قوق نادوبق

ES ۱ 
 9۹ بلاک

 - راب سو بو وا ندنن ويعيبط 8

 لتوق .ردشا تافو هد ۱۷۲۷ و «ش۶وط هدنرلخ

 هلا هداعا هشنآ بوریدشالوط ینامود هلا هنوجامرپ

 هنسهدام «اشاب ۱ ۲ ینطصم نابط لاد قطصم» || [ها لر نا ا هط_صم )

 [ ۰ هر ویب تعحارم
 هنرالاد)±=ح وسا ,( )6 6 ۰

 0 ی / ( هلڵراملاو
 رب هدنرلطسو جو سا

 قرش لاعث« هلدودح جورو ابض بول وا ت ااو هطخ
Eهل را هطخ (دنال "] وسا) ید ابونج  

 هلت (لاد) ندا نایرح ندنسه روا« ردد و دح

 رب رب قلنامرواو قالغاط روا هوست هلا و

 تكحوسا یسلاها .ردقوج جد ی ران دعم بول وا

 . ردرلشا تربغ 13 نوجا یلالقتسا

Dake 31كنايجوقسا (  
 روع دا و هدا عروبعد نرو دا وات اد

 «بو) وا هبصق رب هدد ساق رش بوئح هرتمولیک ۳

 یرلهناخغایدو یرلهش راف ریمد «یسلاها ۰

 .ردراو

Ts ۳ما ) 
 و جت تد (كین رذاش) هدنتلابا فولاد

 بولوا هیصق رب هدننیغ هرتموایک ٩۷ كکشرداشو

 یرازاب رولیروق هررک جوا هدهتسو یسلاها ۰

 ؛یرد «قلاب وروق یلتیلک ندایربیس هرازابو «ردراو
 ییا هلا لاو یراد«یاب چا

 .ریلب راقیچ
 تاجوستم كوب ضعب

 ناتسراحو ایرتسوآ ( 0۸۱0۵۱19 )
 وط «بولوا یلایاو هطخر كننلود ) ۴

 .ردعبات هنغلروطاربعا ایرتسوآ هیرطوط ندیرق

 یسهطح ایجالاد س. یعهحاسمو دودح «یعقوم

 ییسهلاعش مسق كنسهمقرش لحاوم یزیکد قاب ردآ

 ندير لاش هبوب روک ذم لحاس «بودیا لیکشت
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 هلا رب رب نوزواو راط دتع یرظوط هنقرش بونح ۱
 نوزاو راط هلو هنن یرثک او نانو هدنسهش راق

 یرطوط نون . ردنکیم ندرلهطآ قوچرب الا

 طخ یو كالحاس .ریشال راط هدایز اهد هم دنازوا

 یرلبتنقیچ و یتربک كنلحاوسو ۶۰۰ هرزوا میقتسم
 وط هرتمولبک ۱۳۷۸ هسرولوا باسح لخاد ید

 ۱۳۲ لاعش ضرع EN ۱۰ لا 4 ۰
 یسهشوک یلرع لعث كنس هرق ؛بولوا دنع هدنس

 ۰ ردهدن)

  EE NNOیع ۱۱۶۵

 عبات هنغالارق ناتسراجم الام . ردعقاو هدیقرش لوط
 ناتسناورخ قحصا .بولوا دود هلناسناورخ

 ید یرلهطا (هبزآ )و (وغاپ )عقاو هدنسشراق كناح اس

 فنسو ندننهح یلاعش قرش . رددودعم ندایچالاد

 یونح تر «هلقلد وان رآ یو «هلغاطهرقو كسره

 (ینیراذید پلآ). رددودح هلیزیکد قیتایردآ د ندنتهج
 ڌم «هلساس «بولوا شلرآ ندهنسو هلیلارح *هلسلس

 .ردئرابع ندنرلکتا نالوا ردق هرحص لحاس كنهروک

 هددسیا ردق هرتموایک شغل | یللا یکا هدنسرلاعش ےسق

 هلکسا هزوغار الثم «بولوا راط كي ید ونج مسق -

 ندهفاسم قاتعاس رب ینعی ندهرتموایک  یتعسو هدنس
 یمق نانو هدنکوا كنهنسو كنايچالاد .ردلکد هدایز
 مش هل هساوا نایاش هفغلوا زابشعا هطخ ۳ هج ,آ

 .ردنرابع ندنلحاوس كغاطهرقو كسره یسونح
 «بولوا هرتمولیک عبرم ۲ ۷۹۳ یسهیعطس هحاسم

 ليون ۷ ۰

 رد رابع .

 اتحاد س . ی رارناو لابح «یس هیعیبط لاوحا

 «بولرا رب رب قلشاط و قلغاط هرزوا تیمو#ع
 ه دن ۵مق رش دو لحن( تابلو ( هدنسهلاعش دودح

 ) كنسیجرپ ۰ روینلاو یرلغاط ( قیرانید پلآ
 ) كنغاط ( هنوچب

 كنغاط (هرانب») ںالوا یفترم 2ا كنسیخکی
  ۰یسهلساس قیرانید پل | .ردراو یعافترا هرتم

 یدودح طخ قیرفتلا دعب یدودح ایچالاد هلا هتسو

 هل رل هل ماس راشو ناقلاببولوا لخاد هکسره : هاکرت

 .وبنازوا یرعوط هرازابیکی «هرزوا كعا قاصتلا بسک

 هلحاس ؛بولی ربا راهبعش قوچ رب ندقیرانید پلآ

 ضا عب یسلک ی سهلجج كرلغاط و۰ رارینازوا یرعوط
 ؛روقج؛یرلایق برصو كد «بولوا ترابع ندشاط

 ندرارح ی ۲۳۱۹ و هرق ی ۱

 نالوا یسهو رد ےک و ا
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 لاو

 -اسم .ردقوچ یرلمروچوا و زاغوب «هراغم «قبراب
 «بویلوا یرلربن كوب «هلیتنسانم یغلزآ كنس هف
 (هندتچ) ها( هق رک )نالوا هدنسدلاهش منمق ی رل هجلشاب

 یبصنم ید كني رب (هوترا) ناک ندکسره .رد رارهن
 یلترثکو یلتدش اد. ردعقاو هدنسبب ونح مسق تاکس رہ

 هنب رهرآ كنب لایق ایچالاد یرلوص كني رارومغاب نالوا
 هدرالحم بیرق هلحاس یرلذعءبو «رولرا وح بوریک
 .راقرچ ندننلآ رب هرب ندرب هدنجا لزیکد دوخایو

 هننافس ریس بوارا قوچ ییوص كني راطعب ندرلزوب
 اشاع نااشو بی كناهجاناد .ردراو یرلتماق ید

 .ردقوچ ید یرلهراغم
 ضعب راسو هقرک هللا هوتر ' -- .یساوهو ملقا

 هرلد- هک هللا راةلقاطب یءهدنفا رطا یرلقاشب كرلرہن
 تیموع ساوه كنامجالاد ؛قرهلرا یثتسم رال بیرق

 قلا نالوا بیرق هلحاس «بولوا مالغاص هرزوا

 كنهرا رطانازیم ءردهحهداز ترارح نیزاب هدنرلرب

 ی ۳۳۰ اردان نزاب بولوا ۷ یسهیطسو هجرد
 نضام غا یغاشآ ند ۷ رفصلا تبع نشدقو رگ

 راروغناب نیزاب .ردیلریثأت یترارح ندنساکعنا كنبرلایق

 راروای یلتدشو قوص هدرابب لوص «بولوا كريس

 لیدعت یتساوه رله نسا ندی لاعش ایرفک | ء راغاب

 هلدیزت ینرارح هسیا یراکزور یلرع بونح «بودیا

 .رولوا بجوم رشکت ید راکنس یرویس ربارب
 .زاعایط هدابز ندنوک ییارب بوغاب راق ۳ نیشدق

 لغلوا لوصتلا میرس كب رلاوه هدرا لوص

 قاغاظ .ردیلهکابت زارب نوجعا رایصاس صوصخ |لع
 اهد اوه هروک هنعافترا رلغاط هيا .دنرلتهح
 . ردقو وص

 كنامجالاد س . یاویحو تانانو تالوصح

 قوج كب یناتابت هدنراهطآ درکو هدنسهرق لرک

 هرق عو ۲۵۰۰ هده-طخ و نواب ضعب «بولوا

 هیلع ءانب درد را شمالپ وط یتانابن وبص عون ۷۰۰و
 تكتعارزنف هد هسا یا كب یسهیناسا رق كنغارب وط

 یعس مدع كن سالاحا و ندنسلوا یرک كن زونه

 :بویلوا هدتبسن و یسهیعرز تالوصح ندندیقلو

 تاجایتحا ید رصم و هبرآ ناارا عرز هدایز لا
 هحلشاب یار نوتز هلا بارش .روبعا تیافک هب هیلحم

 رشت یرلح غآ توط یر ندندمآرب «ردندنن الصاح

 قوچ یراعم ریلی راقیج ید كہا یلیخ «یرهناوا

 لاد ۳۰۹۹

 ؛هدهسیا قلنابوچ ییلوغشم هجلشاب تكنسیلاها رلغاطو
 هدنصوصخ حالصا یرلسنحو هدکهریدشبتب تاناویح
 كنیرلناویح «بولوا صقان یرلنامولعهو یعس ید
 -رابع ندنویق سنج رب ابق كب یسیغایو یک یعوچ
 كرتالادبوئلوا دیص قیلاب قوچ كب هداحاوس.ردن

 رلامروا هدرلهطآ .ردةلبحغلاب یرلتبلوغشم یلشاب ا

 -البج هسیا یرلغاط كنتهح هرق «بواوا قوج كن

 . ندرلهطآ ید یسهنسارکو نودوا تنهحوا قح . ردق

 هبهراسو ریمدو روك .رونلوا بلح ندناتسناورخو

 هدنلع رب رکاب هددسیا راو یرلذدعم یلبخ قاعتم

 «بولوا قوچ یرل هک ردهدقشلوا جارخا یندعمروک

 قوچ یرلهعلبا هلرلوص ندعم .راقیچ زوط یلبخ
 هردیمولعم كنسدلاها راوح کلا «هد 4سوا

 هدایجالاد س .یراعمو قرظیتراعو عیانص

 كب یعیانص «بوینلو راهش راف هرزوا هدیدح لوصا

 -رلهاکتسد لا و هرزوا هفیتع لوعا اذه عم.ردبرک

 هدهزوغار .رواوا لاا هراسو تاجوسنم ضعب هدن

 غاط هرق هجلشاب .بونلوا میس هخوچ ینام عون رب
 رونلوا لاعتسا هدنلحم .رونلوا فرص هدکسره و

 د رلزب ندننکو قوماپ هللا رلابعو رلقایش ابق ضعب
 «بونل و رلهناخابد یخ هد هزوغار هللا و الاپسا . رباباب

 .ردقوج یارکسم كنهراز .روالوا لاعا نايس

 هفلتخ نیافس هدنرنال ضعب راسو والاپاو هنایم

 رورشم هل رلقلمالغاصو هلل راکلغرفخ «بوناوا اشنا

 هاا ےک هدهزوغار .ریلیاب ید یطالخ یک .رد
 - وبق كنهزوغار .رلراپاب همربدصاب عون رب صوص
 .ردروہشم ید ینالومصم قلعتم هخارحم

 یتراج هلببسح یترثک كنیرلنایلو یتببرق هلحاس
 قاقلارف نویلم ۳ ایرقت یونس بولوا كااشیا یخ

 كتناجارخا .ردراو ناجا را قلد وب« ۲ هو ینالاخدا

 ندارش یوبل« ۲ و ندنغاب نوشیز یو« ۵
 «یرد ید یلاجارخا یکه دهحرد یینکیا . ردن رابع

 . ردن راجع اسو ربحا «هیلدراس «زوط «یعاب

 تاجوسنمو هشقا نوتوت یادغب هصلشاب یتالاح دا

 | دیرتسوآ «بولوا ترابع ندهراسو رییغص لاب: هفلتخع
 | .رونلوا بلح ندنکل ء را ك

 ابرتسوآ ؛بولوا یرلیا كب تلبصسک هدایچاناد
 هبایچاناد یمسق هلویبرب تكنسهراجت نافس ناتسراعو
 ۰۱۰۲۵ یریطسو ۰ ی اغس لوس .ردوسنم



 یرللادنص و قباق یداع و ۱۶۷۷ یرلقباق یجغیلاب "
 «بولوا ترابع ندهچراپ ۸۸ یسهلح ییعب ۲۲۲۹۲

 هدننافسو «ردهتالبن وط ۹۸ ۱۸۸ یرلداعیتسا عو

 نانلوا اشنا یک . رونلو یصعک ۱۷ ۷۵۰۰ مرّوتسم
 مادخسا هلع زواجم ی ۲۰۰۰ یخد هدراهاکنس د

 دیعیلش اب هرازو والابسا «و رادق «هزوغار .روثوا

 یو۶ رکی رب نوچ هب رح ترا :هدهسیا یرل هراکسا
 هی وط ند عوط یر ره كارل هلکسا «بویلوا

 یکم هب رګ هدایحالاد ۰ ردا هلماعم هلا هتسدر

 .ردراو

 ًارص ینادراومو طالتخا طئاسو هحلشاب كنايچالاد
 رکاب .ردقو یراکدرب و تیما هاب هب رب قرط بول وا

 لوس هعدم ینردنل و هدسد رادا دی كنهسنارف

 هک .یدبشم ردیاب لو ییا هعلوط كنهطخ نوبل وان

 .یدرک ندب رجا اهد یرکیدو ندرح لحاس یرپ
 ندنرلهلکسا هصلشاب .یدبشلاق مامان خد ران و قلا "

 یضوط هغاطهرقو هک-سره«ه هنس ود هناتستاورخ

 هنارآ یکكنهزوغار رکاب «هدهسدا راو لو چاق رب

 اریخا .نمهیلشیا هارآا ندنرلرکید .بولوا یو

 .ردششوا اشنا ید لو ریمد رب هعب و تن هطخح

 - دیص و رهش ‹«ىسەك نایسقت « یسه رادا لوصا

 یک کلام راس كنابرتسوا .یخد ایچالاد س . یرا

 ص و صح هنیدنک» «بولوا لات هبه رادا تب رام

 سلجم هنایو ؛ردراو یناثوعبم سلجم یعی ی (تید)
 د اخ ییقح كمردنوک ثوعبم ۵ جد هنا وعبم

 ه ردد روش (هراز) رک نیس درک یخ ندنوعبم و ید

 وتالایسا «هزوغار «هراز :ایچالاد كد هن رات ۷

 یربش هراز «بو) وا سقم هغاعس € هلن رلوسا وراتقو

 وغل رقاڪس لعل ه یدرونلوا هرادا هڪ رآ ید ۱

 وبشا .ردیسنم هباضق ۱۳ هدلاح ییدعش «قرهنلوا

 یسلاها رادقمو و یطس کا های هاسا كرلاضق ۷

 -: ردر ز هخور

 یلاها رادقم هرتم ولیک ع بره اے

 ۹4۹۰۴۳ ۱۸:۱ جاووقن

 ۳۰ ۳ ro وراتق
 ۹۹ ۹ ۸۹ هلوزروق
 ۲۵ ۸ 1:۱ یسوعا
 qo ۲ ۱:۹ نینف

 ۱۹ A۹۴۳ ۰:۱۳ هنیسل

 TY 400 qo هەق راقم
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 ۳۳۳۰ ۷۷ هزوغار
 ۳۰ 0 E وقینبس
 ۳۸۸ ۷۱۳۳۰ یس

 ۸۶ ۳ ۱۸۸۰ ربالایسا
 ۲۰ A۹ ۳ یرہش هراز

 ۳۲ ۷۱ ٩٩۳۲ ۰ یرلراوح هراز

 5 ۲ YS ۱۲ ۷۵۹۲ عج

 هع د ند (هراز) نالوا هرادا رک هدایجالاد

 قبال هنناونع ریش ید وراتقو وال سا «هزوغار

 هرات و .هدهسدا راو ید یس هبصق ردق ٠٥۰ «بواوا

 ؛بولوا ترابع ندرلیوک كجو ییشراچ یوچ
 by هلتموکح راود ید یسصعب تلخ را رک اق

 كرپس كرپس یکرادان را د رللایچالاد .رد رابع ند
 El هدلاح ر قرفتمو یغمریداب وا

 ندرلهلاخ قینغ ط هدرهن یرنک | كرلهبصق و هرق

 . ردنکم

 الاد س .یرابهذمو ناسا و تیسذح «یسلاها

 هدنراذقم 4۱۷ ۵۳ ۵ رار هلرکسع یسلاها كنايچ
 ود ےک OE عب یه روم بول وا

 والسا ییونح یعب (والسوغو) یسیاک مسق كرلنو
 -هرقو ریل مصو رلقانش و بولوا بوس« هنپسشح

 ردق ۵۹۰۰۰ . راردنااه و سنجمه هارلیاغاط
 .روناو ید هرناسو خالواو دوانرا كب ییاربو نایلاتیا
 رکااپ بولوا عبا هنبهذم كياوتق یسلکم سق كرلن و
 د یدوم ردق ۲۰۰ .ردسقودوروا ئ ۰

 ید یععق رب كرلتاملاد نالوا نک اس هدرلغاط .ردراو

 1۳ بودنا لیکقف فتسرپ هج را لس (یالروم)
 ندنرلحازتماو طالتخا كنب رلتیسنح دانا هلبا والسا
 « هدر دسدا یرک اهد ه هیت دم رلقالروم هر ردد) وتم

 كب یراتفایق و نوزوم یراتماقودق لزوک یرلاپس
 لحاوس «هدهسیا هحوالسا یموع ناسا .ردیلسوس

 رلتالاد .رراهعتسم ك ید یاسا نایلاننا هدرا رحو

 هلتافورح نيتال یرلناس) هلیتبسانم قلوا كيلوتق

 . ردب رک كب اهد یرلتایداو قراعم .رارازاب

 هددعدق هنمزا ایچالاد س .یسهیخرات لاوحا

 فصن كغلدوانرآ و هلا غاط هرقو كسره و هتسو
 هم دق لاها بو وا داب هلمتسا (اریلبا)ریارب هلم دل ام

 شالو بوس هنموق دوان زا عی نایرلیا كس

 . دتیک هنطبنض كنهطخ و رللامور .ردلقم یرللوا
 ؛بودیا قداصت هتمواقمرب یلتاتهو یلتابث كب هدنررلک
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 كاتلود امور ید راشمب هديا طب هلرافا راک ادفقوچرب
 «بوشود هنسهصح یغلروطاربعا قرش هدنماسقنا

 جرات ۰٩1و كرلتوغ هدنطارقنا كفلروطاربما و

 ۱۲۲ ۰ یدشمک هنطبص 2 لراوآ هد

 وا راسو هرم و هنسوب «هلا موجه رلوالسا هدف
 لوحدیجد هايج ام لاد «هده رص یراکدتبا رلبتسا یرلذهح

 هیلصا "یلاهاو سیمأت هلقتسم تموکح رب بودیا

 یرلتالاد ییدعش لرهشار هل راهش راوآو توغو

 هدننئاوا یدالیم نرق یمرب نوا .ردرلشعا دیلوت

 (هلطبذح ینعسقرپ كنایچاملاد .(سالسیدال)یلارق نا دس راج
 ید یعسق رگید قاحلا هنتلایا ناتسناورخ

 كنت روهچ كيدنو یشراق هنناحوتف كرابلنافعارخۇم
 گلیم

 زارف' هنروص یناهقود رب « بودا لوبق یتسهباج
 لاخدا هنسهراد هبامع كلاع ىع رب اذهعمو ؛شلوا

 عبا , هکیدنو كناپچاااد هد ۱۷۹۷ .یدبا شلدیا

 بوک هنطیط تكنايرتسوآ ریارب هاکیدنو یعسق نالوا
 لر هنويلو لوس ندنفرط ایرتسوآ هد ۵

 هد۱ ۸۱ و ؛شلوا قاحلا هنغللارق ایلاتا قرهنلوا

 هت زایتما یکیدعش هد ۱۸۲۷ «قرهناوا هداعا هلایرتسوآ

 .ردشلوا .لئات

 تعحام هنسهدام ۲ تر آ ۱

 | هلبروی

نسدب ع لحاس كنار ف ۱ هلاد
 هبح ر هلا هناعو هد

 یوجتوقاب ییغید)وا هبصقرب هدنسهرا ۱ 3

 ۱ تربلاد

am ( )هدنس هطخ هباموت كنهیسو ر 

 د ! ( نینتسا )و

 یسهعلقو یسلاها ۶ ۶ بول وا هیصق 9 6 دست 3

 .ردرا و

 هدناهفصا «بولوا یلدایارتسا لصا نع ۰ یدبا یداماد

 ؛بولوا ندالعو ادا 6 سم ا ریم)

 كندضام سامع هاش نده وفص وام

 حرش » ر هلماونع « نما قفالا » ۰ ردشماشاب

 یراتآ ضعب رگیدو یرل هبشاح ه « لوصا ست

 . ردشعا تافو هدنخم رات ۱ ۰ ع . .ردراو

 : ھارا داما داماد ءاشاپ دجا داماد | امار
 لیلخداماد اشاب نسح ۱ ب 7 د د

 اشاب یبعدجحم دامادو اشاب دم داماد ءاشای لع داماد «اشای

 ىلع «اشاب لیلخ ءاشاب نسح ءاشایدجا هاشاب میهاربا 1

۲۰۹۸ 

 ۳ هنن رلهدام «اشاب ىلع دج و اشاب دج «اشاپ

 [۰ هروب
 ول (یدنفا دجا ریخاوب) ۱ داد تا

 نیسم هدیرود لوا ناخدوج

 یراقنم مالسالا حش بول وا ندالع نک 4 ماقمهبمالسا

 ینطصم یی رغاکر کسعیطاق یداماد كنیدنفا ی هداز

 «بوغوط هدنداعسرد هد ۱۰۷۲ .ردیاغوا كنيدنفا

 «هرکص ندکدتنا سرادم رود داتعلالعو م ولع لیصح

 لواتسا هد ۱۱۱۸و هسور هد ۱۱۱ ۲ و كالس

 هد ۱۱۲و یوطانآ هد ۱۱۲۲ .یدیشاوا یسضصاق

 یلیامور لعفلاب هلاعفد «بواوا یرکسعیضاق یلیا مور
 جش هد ۱۱ 4 «هرکص ندقدن] و هد: گل کسهیضاق
 یلاوتف روما یآ قج کس هلاهنسرب «بولوا مالسالا

 ندنخاحام هتسخو ندننخ و طش ؛هرکص ندکدتبا هرادا

 هدهصلدوس هدعبو هردکوب «قرهنلرا لزع ینالوط

 «نکیا هدکعا تماقا هدنسالاب عقا و هدنراصح یلیا مورو

 هدنسهک زن دام حج هد وا ؛بودنا تافو هد ۱۱ ۵ 4

 -هدیآ انهما یرلاوتف هلتس-انم ییدرتید ىلا «ردن وذدم

 . یدشل وا ن ودام هری بوم
 نامع ناطام (یدنفا هللاضیف)

 تاشمدنسم هدب رود تلا نات

 هجرتلا فن ؛بولوا ندالع نالوا لصاو هب هیمالسا
 هدنخ رات ۱۱۱ ۲ ۰ردیلغوا كندنفا ربا وا هداذ داماد

 -دتیا سرادم رودو مولع لیصح بوغوط هددسورپ
 یکاح هسورب هد ۱۱۳ و هطلغ  هرکص ندک

 هداز داماد

 هد ۱۱۵۲و ؛شقا زارحا یتسهاب لواتسا «بولوا

 شلوا یرکسعیضاق یلیا مور هد ۱۱۲۳ و یلوطانآ
 و یآ ۱ «بولوا مالسالا 3 هد ۱۱۱۸ .یدا

 ینطصم ناطاع «قرهنلوا لزع هرکص ندقدلاق هدماقم

 مالسالا حش بنات هدنخرات ۱۱۷۰ هدنرود ثلاث ناخ

 روما تدم بيرق هدنس رب ید هعفدو و «شل وا

 هحلدوس«قرهنلوا لزع هرکص ندکدتنا هرادا ییاوتف

 ۳ نا هدکشا تماقا هديا ناک هد
 نالوا یسهدرک اب هدنسهقرا هعلدوس «بودبا تافو

 ه قبس وم )عو بط نف .ردشلوا نفد هدنسهلوح هراز
 .یدیا انشآ یخد

Eكني ونح یا رفا ( ۱۳۵۲۵۵ ) ۳  

 هبا و ی

 ؛بواوا موقرب نکاس دنراهرآ یبونج ضرع ۲۲ هللا



 (توشوه)و هلیموق (1وقاما) نانلو هه 6
 ۰ ردراو یسهیسح تباشمو تنسانم هایت سنج :

 هایعاونا قوب ی راتسوا«بولوا یا ووق ىر 3

 الپ وطو هللا وآ یرلنالوا نک اس هدهووا.راردیا نییزت
 هارلربغیص یرلکدلسب رایکهدرلغاط و هلراکو ک یراقد

 وب یرالوا هنتکلع كران و .رلردیا شيعت هلیناو دوس
 هسراشتسیا كعثل رب یرلرنویسیم زیلکنا ضعب و رلرب
 تاکلتسم كنابالآ ربارب هلرلفرطوا راس اریخا ید
 .ردشلوا لخاد هنیدادع یسددیدح

Damaseباب یا هاسا  
 کی 2 ) I ساماد

 هدزیکت رو « بولوا دودعم ند.نعا یسیجرب

 شوا باخت ا هدنسد درایم جرات TINS «شغوط

 پا هسو زا «بودیا عضو تاماظن خاطرب هرابهارو

 دیعب و نعل یرانانلو میم هللا ضفر راس هلراتالوا "
 قاعتم هدناقع. ردشعا تافو هدنخ را ۳۸۶ .ردشعا

 نوک .رداو یراعءشا ضعب راد هند هنيو یناغیأت 4

 .رونلوا ارحا یسطرو هدن ۱۱ كلوا

 «نکیا یسوقسپ (نسکیرب) هدلوربت سینی بس
 یجج وا روطاربعا هد ۱۰۶۸ نیزسقفلوا باتا
 نوک ۲۳ نرکلایو ؛شفلوا بصن هغلایاب ندنفرط یرنه
 . ردشلب هو هدماقمو

 ۹ ۱ سوعساماد

 ماش قشمد هد هیینحا هلا قرهلوا طالع ندعشمهد

 . ردا نلرو هنن ریش

 ۱ سوشا
 هلاغتشا هاسد رد | و نوط هدماش قشمد

 ندنرروطاربعا مور هیذبطنطسق . یدبا شهالشاپ

 بحاص «هدنغر دنابق یسرادم هل رک م« سواینتسو

 كنوو ؛شعا اجلا هناي وردخ یهاش ناريا هجرت
 كنتاغلأت .یدبا شلوا نوذأم هتدوع هننطو هلیساقلا

 ۰ ردشذبب هنل و یرلیش ضعب رکذاپ

 هدنتلایا هديل وغرآ كنان و (02214) ۱ ا
 هرتهولبک ۸ ك( سورو )و

 هقینع را آ ضعب هدنفارطا بولوا هیصق ر

22 . 

 ( هئاروس ) كناتسدنح ( 0۸۱02 ) ۱ ۳
 هرتمولیک ۱۳۰ كيابء و هدنسهطخ

4 

 هد ع

 | اماد ا و ساماد دوخاب

(Damas, Damaseus ( | 

Damascus (واند رایج  | 
 لداليم«بول *CA ٤ رات ۳

 ما د ۲۰۹4
 یر ندنخ ران ۱۵۳۱ «بولوا هبصق رب هدنلامش

 یسلابها ۱۰۰۰ .رد هدنطض كنئلود زیکترو

 هنتلود زیکتروب هنب .ردراو یسهدکشن آ رب رورشمو
 یسیلاها 4۱۰۰۰ ربارب هلراراوح نالوا عبا

 . ردراو
Dampier )ریحاشم كنهرتاکنا )  

 -رود هعذد کیا واوا ندنذیحایس

 تن ۷ ۷۲۳ یا كن رلتحای-س ود .ردش۶# | راع

 ۱۷۰۱ ند ۹ یسیتکیا و دهن ات ۱
ود هد مس همش

 . ردشعا ما م 

 (Arelipel Dampier) | | یرهطا هپماد

 یلاعش برغ كنایلارتسوا 1
 فذآ بولوا هل El a هب رق ىلحا س

1 

 ویا 9 «هلغلوا شع وا فشک ندنف رط حاب يس هجرتلا

 تب درلشكوا هوس

(Détr. de Dampier)) 
 = .|>„

 هاتر ید هلا هک کد 1 یزاغو هایم حا

 هرتمولیک ۸٩ «بولوا زاغو رب هرم را یلدا
 ۰ ردهد هعد و

 ناغماد

 كلهرتسم ۱۱۷ قرهلوا هدنکنا یونح كنغاط

 . ردعفا و هدعافترا

 (یر)و هدنسهطخ ناتسربط كناربا

 یدوکیم كنسهیحان (سموق)هلیتفو

 0 بداواطک ریهاشمو «یدیا هدنلاح رېشرب هوس ؛بولوا

 سابع هاش تح. ردشغلوت یس ار کرم اد قوجرب

 اتاق ےک سنا ۱۵۰۰ ید هد امر تام

 نوکسم هدلاح ید دیش ۰ یدیآ راو یسلاها ۷۰. »۰۰

 ۰ قجآ یراهناخ
 .رددهاش هنکلکوب کسا یرهارخ ها قوج

 رورشم یرله وب«. ردراو یسهعلق رب هدنس هرب ع توهح

 ریو قعسو كنبروس «بولوا ۰

 لیاساس هدنحراخ ربشو مالسا نوینارغح .رد

 بوناو یلوبوص رب عنصم هلتیاغو ےسج هلاق ندننام ز
 كنم رهو ینغیدنلوا عسقن هزوب كيوص نیا ندغاط

 یوج توفاب.راروبدیا نایب ینکیدتیا اورا یبهیحانرب
  هروک لوب 8م هلَمتسانم یع.درونوا 1 ات

 هسلوا بارخ هدناح ییدعش ,رویایوس یکیدم |
 -رذک رک

 كياما (6«یکتنا عاط
 ۳ یک هوک نماد



1 
2 ۳ 

0 
 هلاهح هل سلس ناربآ ندنلوچ موقهرف یناسارخو ندا

 لیتی رلکنا ییونح كنهلسلس و و یسدیعوط اهدو

 یره)هروکذم "هلسلس . ردعسا نلرو هب؛طخ ندا

 ندیفرمش بونح كدهنلحاس ررخ رص ندنلحاس (دور

 «نات اک ؛غاطهرف یماسقا «بولوا دتع هبیبرع لاوش

 «بولواقورعم هل رلسایغاط ناروکو یغاط تبوک

 .ردراویعافرا ردقهرتم ۲۰۰۰ هدنرلاحم كسکو هلا

)(amouda( ۱4اکنب كناةتدنه  

 راره) ؛بولوا رر هدانشهطخ )
 هدو

 هدعبو هقرش «هللاع هدنتهح برع كنهطخ (غاب

 ندایرح كلهرتمولیک ۵۰۰ .قرهقآ یرغوط هونح

 تسوا كنسارحم .رولیکود هنیرفروک هلاکت هرکد

 ندعمو بون) و تم زر یو كم هدنف رط

 .رودنا هرادا ی رالو ریمد یلاعش كناتسدنه

 بر
E ikهدن رقیربشریارح یکن وکو ییعی 4  

 .رو دنا ناب یوج توقا ى

(Damon) |ندنس ەم و  

 ق داصبحم ACRE: AE ۵ بوک

 هدشنامز ك (سیند) چک ربارپ هلا (سابتب) نالوا

 (هسوقاریس) كنايلچس لوا هئس ٤٠١ نددالیمو

 ندنفرط هبلایومرادمکحنوماد .ردشماشاب هدن ربش

 یتسهیس روما مادعالالبق بولوا موکح هلءادعا

 یو ؛شلوا نوا هتعزع هنتکلع نوجا هوست

 O OG کلفت هتک و

 مادعا هنیرب یبح هلببسح یتلاغک (سایتب) «هدقدلوا

 هد4-ةیقد یفح هل روا یو مات «بولب روترک هغغلوا

 مادعای «كسقح4 )وا مادعا:

 عل دل وا همصق رب

 نس »و ؛شیشیلپ نوماد

 فلک ا روهظ هعزاتم هدرا كرەد « مح هنل وا

 وفع هدیتس کیا بواک هتفر هصروک ی لاک و سد

 هغلبابحا ندنفرط یسیکیا یخد كنسیدنکو ؛شغا

 شنا اجر یسلوا لومق

 > رار (Damma, Damme) ]) ی

 روع) :بولوا هطآ كچوکرب هدطیم ] 7
 : هرتمولیک ۲۰۶ كنم هشوک لا كنسهرب رح

 قرش لاش. ردعقاو هدب ونح ضرع ۷۲ و هدنسدلاعش

 تقو تقو «بولوا یناکرب كسکوب رب ہد هشوک

 ندآرابب بولوا روتسم هلرلنامروا یرلغاط .رینلول آ

 ؛رونلو هدناح تباث یبادخ یزوح ناتسدنه

 ۰ یدیا

 قرع

ِ E 
OLY 

۳۳۰۰ 
OES)ردنسالع هنا  

 ار هد ۱۷۹6 «بولوا

 نواو یجدب نوا » . ردشعا تاقو هد ۱۸۲۲ و

 ر هلناونع « هفسلف هدهسنارف هدنرف یجصزوقط

 ۱ نوربماد

 .ردراو قیلأت

 هرتلوو ( ۱۵۱۱۱۵۸۲۱۱۱۵ )
4< 

 هد۱ ۷۱٩ «بولوا ندنسابحا )| لب والب 9

 هردشعا تافو هد ۱۷۸ و ؛شغعوط

 ییانوا ك( بوةعب ترضح(110) ۳
 رع اسا طابسا بو)وا یر  ندندالوا

 1 ا ع ری یبهدلاو .ردیدج كني رب ند
 كنطبس ناد . یدیا ( هات ) یمهراج 4 (لیحار)
 رش تكلم

 و س .یدږا دودح هلزمکد و 4 رلطبس مارفا

 مسا «بولوا ید هبصق رب هدنزاش كنيط-سف هلمسا

 ۰ یدیا (مشال) یرکید

yT 3بولوا ررر هدیفرش » 

 طبع رګ هدیونح یا

 .ردهرتمولیک ۰ یسارج .رولوا بصام 4 یدنه

 هللا بلحو هدنغایسو تیالو ۳
 هدنرزوا قیرط یهدنسهرآ هبک اطنا

 ندنرات | كرابلامور هدنراوح «بولوا هرقرب كو

 .رددوجوم رلهارخ شعب
 ندارعش ریهاشم(یربعثک نیدلا رخف |

 ناجاش هدننامز ریس حرف «بولوا
 هتسهرعز یایشنم كيلاراشم راد «هلدورو هدابآ
 ا ع» رار هلا ىق یانراف و «لجاد

ESهربیشک هدعب .یدبا شلوا روما هنر ر  

 E هادورم اب و هاد و و نیم ايب 5

 وش .ردشعا تافو هدنخم ران ۱۱ ٩۰ «بودیا تدوع

 :ردندن راعشا *هلج تب

 ما هتسب كانقرع یور لایخ رب لد
 نم بابک زا لک نغور میش داريخ

 ۔ رادہکح مدق رصم (Danaüs) | ا

 «بولوا لوا ك (سواب) ندنرل 93 ١
 ِ -رنس هدعب هدهسیا شمروس مکح ریازب هلردارب ادتنا

 هنان و «هلکرت یرصم «هنیرزوا عازل ندا روهظ هدن
 ۳ نفر ( روتالح) یرادمح سوغرآ كرەک

 . هلیع(هدییناد) هروک هبهیانوب ریطاسا ؛شفلوا لوبق
 . (سویکنیل) یداماد «بولوا یزبق ۵۰ نالو تربش



 ( یاناد ( هرلیانوب هانتست هنمسا كنو .ردشملوا ینلخ 3

 تسدسم رثیلنات و هدننامز كيوب .ردشلرب و ید ئا 3

 .ردرلشلوا باره رب یلیخ نده رصم

 هروک ههنانو ربطاسا ۵ شب در

 3 ۱ (س وبس رق رق ) ی ءرادیکح سوغرآ ) 8

 لتف ندنفرط یلغوا كنزي هرارهکحوب «بولوا یزمق

 «ندنغیدلوا شلریو ربخ ندنفرط (نداک ) یفح هنلوا

 هه الاول وکو ؛شّبا سبح ههلقرب ندجوت یاد
 ه هلقو هدننروص روغابرب ندنوتل [یرتشم نانلوا عز
 ندی عاعجا ر هل غار ها هاح ییهاناد بو رک

 سویسیرفآ و ؛شغوط قحوچ رب هدنعسا (سویسرپ)
 هزیکد بو وق هفیدنص رب ربارب هلسهدلاو ین-وچ
 هنلحاس كنسهطا ( هشرمس ) قیدنص .هدهسیا شكا

 (سویسرپ) ًارخۇم «بوایراڵروق یسکیا «هلکشود

 هنری یزوس كنهاک هللا لتق یردب كوب كرهیقسیا

 هدهننات و ریطاسا ی ا

 °0 ك (سوناناد) ه_جرتلا ف |

 یرادیکح ر صم یرلن وای وک« بولوا ما نایریو هرم

 ییدتسیا هنلغوا ۵۰ (سویتپبحا) یرلهج-ع نانل و

 مارح یغمراو هنب رللغوا یرلهجع یرلیدنک «هدلاح
 سصم هنیرزوا كنوو ؛رلشعا عانتما رهدیا دع

 «بوردنوک هارکسع را لتوق نلغوا ۰ ۵

 یافز هنیرلیدنک یرلاباب «هدهسیا شمریدباق یرازبق
 رهدیاناد :هلکع | هیت یکعا فالتا یراهح وقیسهصک

 (هرتسفهربیه) رکاب ندنراچاو ؛راشعا ارحا یون و
 بوک .شمهعا لتق ی(سویکیل) نالوا یمهحوق

 قلوا ارح هنتبانحو هرلهدٌیاناد «یرتشم ههل ًالاوا

 رب سد هداروا .بوتآ هنهج یترلیدنک «هرزوا

 .شعا فلکء هلغهردلوط یچوف
 هدلاعش یا شرم ۲ ۰

 و
 ل(نواهوا) «بولوا هبصقرب یرکم اضق هدنقر وهج "

 هدنرزوا یطخ لورټ٬د قر هلوا هدنيض هرتموایک 8
 .دراو یرلهقبراف هقباشو یسیلاها ۰۰4۰ .ردعقاو

 Dante ( یرکیل ا هتناد دوسخاب ۱ شات
 -عاش روبشم#لا كنابلاتب( ۰۱

A 1 نأ و 

 هدهسنار واق هدنس دالبم حرا ۱۲۰۰ «بولواندنرا

 لیصح یلونف و م ولع هفاکنالوا مواعمتقوواو ؛شغوط

 .ردشعا ذلل ند( یتبنال وتنور) هدرعش «بودیا
 سکیرتای) هدنکلهتک
 قوج ر یقتشاع اع «هلکعا تاقو هدشاب مک ینهقوشعم

 یسقنم كنابلاتبا تقووا .ردشعا دبات یتسا هلی راعشا

 هزیپو هیولو .بوشیراق ههیسایس قرف ینیدنل و
 زارا و :شعا هب راح تّقو یلیخ یشراق هنب رلتم وکح

 هنب رشملاغ ضعب كن رلشادنط و « كرهدیا تعاحع

 هدنخ را ۰

 تو ؛دا قشعت هرم ۳ هدنعسا |

 هن رزوا كنون .یدشلوا بيس

 ۹4سه مه ماکح نانلو هدنتموکح سار هسنارواف

 لحاف ندا روهظ هدروک ذم رمد بوک
 تفو یبخ رب «قرهناوا الحاو ین ندننطو هنی رزوا

 تدم رب و «ندکد رک هرېش ندرېش هل رورض لاک

 ندکدتا ماود هننونفلاراد لرپش و « هلتماقا هدسراپ
 هد ۱۳۲۱ «كر هديا تماقا رابتخا هد (هنوار) هرکص

 هرکص ندننافو كنسهقوعشم .ردشا تافو هداروا

 قوج رب كتناد .یدشلوا یدالوا چاق رب «بونلوا

 یروبشم لا بولوا یرلهموظنمو تایلنعو یراعشا
 لنئاونع ( Divina مهلت ) « هیهلا هکع»

 ندنران آ ىلتيق كا كنهیرغ تایدا .ردیس ههوظنم
 هل رسا « یارع و تنح یهج» «بولوا دودعم

 رعش كوالا هدنناسل نایلاتبا .ردیسقنم هیسق جوا

 هدنابداو رعش لوا ندنوا .بولوا (تناد) نلی وس

 .یدرونلوا لامعنسا یناسل نیتال

 -روهچ كلی كن هسنا رغ(0۸۳۱02) ت
a A 

 هردشغوط هدنس هبصق (باوروس سسر ) )۱ ۰۹

 کا هدنعوقو کالالتحا

 تر هلیکح ندنت رومأم لا لوبت یراکفا تیروهج
 «یدبا تاقووآ هد هملارق

 هالتسههاتس ناس تقالطو تحاصف ینیدلوا كلام

 ها هلتوق یلروم كنسهرهچ هلک ایربا كنسسو

 رلیحهردنوق »
 .هقطاب هوق .بودیا

 .یدشع ارق یینظ نسحو تبح تنبل

 سیعأت بولقرب هلبسا « ینولق
 ۱۳۹۹۱ :عدردبوط قلع قوس رفقا لس
 هد ۱۷۹۲ و هنغلاضعا سلاح كنمایا هني

 .یدشفلوا باضتنا هنت رومأمرب كنسهدلب هریاد سراپ
 یسهرادا

 ندا روهظ تا °N یسوتسغآ كنهروک ذم 2 هرم

 و «كرهدیا ارحا ریثأت و ذوفن رب لو هدناع وق و



 و لا

 هنس .ىدلشلوا یرظان هیلدع هركص ندناموو

 ۵(هیناپءاش) كرابا هیسورپ «هدنس ۲ یلولیا هروک ذم

 فوح ندیا طب یتسبلاها سراپ «هنبرزوا یلوخد
 یی (رور) «هدهسیا شاوا ردنقم هعفد یروئفو

 هدیدش تازا-ج نالوا فورعم هلیسا « تشهد»

 هلبراجاغآ راد یتفرط ره كنهسنارف هلبا لوبق یناوصا
 هیلدع هدعب ءردشعا رادهکل ییما «قرهربدوط

 ثوعبم هیموع سلج ییدتیا عج «هاکرب یت راظن

 - رک هتاقر هللا (رییسبور) و ؛شلوا لخاد هلبتفص

 هننطو .یرزوا كجا تحارتسا تدم رب .یدشعشپ

 هنیرپ یسیدنکو شلدونوا كامال هدنندوع بول

 کبک و ؛شم روک ینغیدلوا شلو تربش اش

 هتشهد لوصا قترآ ؛بودیا مازنلا ىلادتعا یس

 ادعا تیروهج «نوچکیدتا نایمرد یتغیدلاق تحاح

 هتشقوت هل ما ل (ستشیوز) «قرهنلوا دق ند

 .ردشوا مادعا هدنناسن یسهنس ۱۷۹ ٤و

 تعحام هنسهدام « غیسلاد « | ۱ ماد

 [.هلروب 7
NERكناملارتسوآ 9  

 ه(نروبلم)و هدننموکح ای رونشو | 4 ۱ ۱ داد
 «بولوا هہصق ر هدنس۸8 رش بونح هرتمولبک 2

 هدهقاسم كل هرتم ولیک ۱۳ ندن وق (ترو تیلق)

 روهشم هل ترک كني راقیلایو نلیکود هب وو روک ذمو

 .ردعتاو هدن رزوا یرب ) قل رق غن ویدناد ) نالوا

 یاہتنم كلابح "هلسلس نانلوا همست (جار غن وندناد)

 كسکوب كبو لزوک تیاغ یعقوم .بونل و هدنسیپ رض

 .ردراو یرلاعم عساو و لزوک هدنفا رطا و یدعم

 نادناخ رب کسا هدکب دن و(۸)1 7:1010) 1 0

 قوچ رب ندنادنأخ وب « بولوا ل
 هرات و .ردشاک یرلسر تیروهج ینعی را (ژود )

 خرات ۱۱۹۲ هک« رد ( ولودناد وقیرتا ) یرورغم كا
 هتسار هدلاح یغیدلوا هدنشاب ۸ ۲ « هدنسیدالیم

 كن رس تیلص لها یعتدرد و شوا باختا

 ا ی روهج تكیدنو ؛بول وا ندن رلرتیع یرجلشار

 هب هینیطنطسق ییلص لهاو ؛شعا طبع ېب (هراز)

 نانلوا فیلکت هتسیدنک «هنرزوا یطبض ندنفرط

 یس هلع ر كروکذم روش رکاب 1 هلا در ینارارہکح

۳۱ 

 قام لا هکیدنو یدیفس رحم ریارج و (ییهطاغ ینعب)
 شلیا افنکا هلیغلطویسد ایامور یسیدنکو ؛ شا

 هدهبنرططسق هد ۱۲۰ ۵ ینعب هرکد هنس رب ۰ یدبآ

 هد ۱۲۸۰ ولودناد یاووح س . ردشعا تافو
 .ردشغا تافو هد ۱۲۸۹ «بونلوا باذتنا هغلژود

 لد هنخ را ۱۳۳۹ ند ۱۳۲۸ ولودناد وقسحار ف بس
 هد ۱۳۶۲ ولودناد اردنا س . ردشعا قلژود

 قفوم هده راحت ییدتیا یثراق هراراح «قرهناوا باذتن |

 روریشمو اقرا یراعمو م ولع «هد4 سیا شمامهلوا

 | ؛شلیا یمانکی باسنک ا هلکءا هاج ی (قرارتب)

 هردشعا تافو هد ۱۳ ۵6و

E20۱2 و) غیچاد دوخاب ۱ 
 ح هان او 

 قرمش لاعش كنهیسو رب ()»218 | (7

 هدنسدفرمش لاعش هرتهولیک ۰۷ كنبار و هدننهح

 5 دم ریو هد راسي لحاس تنغام را هلوت سيو قر هلوا

 یرکرم یناعتس عقاو هدیراقوب هرتمولیک ۷ ندنبصنم
 ؛یناماکعسا یسح «ینایللویب .بولوا هلکساو ریش رب
 .ردراو یسلاها ۱۰۰۰۰۰ و یرالوریهد ددعتم

 یکی ضعب نانلوب هدنجراخ «هدهسیا لزوک كب یعقوم
 دقوس «بولوا هرزوا ءدق زرط ی.ادعام ندى را هاحم

 هبدلب یسهبنبا لزوک هكا . ردیلفالوط و راط یراق
 ؛یساسهلک ۲۳ .ردیسهناضوطو یسورتاپ هلیسهراد

 ف هرڪو عیانص «تراص «یسیدادعا بم یسهن دینک

 ددوام «ىس هقناب «ید4۹سروا ؛یسازو* «یرابتکم

 00 فوبیک یاهرحا هخوج «یراهاکتسد كوب

 یتراج كااشیا كب هل را هقیرباف هراسو یاینوق روہشم
 - هقراعاد تو یلیخ «بولوا روش 9 یکسا .ردراو

 یغانس غیسزاد س .یدبا شلوا عبات هناتسهل قاهرآ

 ۸۰۵۰ یهیعطس هحاسم ؛بولوا یواح یاضق ۸
 DS ۵ ۲۳۲ ۰ ۰ یسناهاو هرتم ولیک عبم

 تكياذ کا ندمس ا رعش سرق ا

 : ردیصا را

 ماما «بولوا یلسوط (یضر دجحم ازریم) یسحجرب
 هدنخ را ۱۰۷۲ .ردندناداس نالوا ندنلسفاض ر ىلع

 :ردکنوا تە وش .ردشعا تافو

 وابیز ناسینریا یا نک پاریس ارک ات
 دوش ره رک ارچ كش دنا وتو ی هراعق
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 مدرن ساد ین )سین
 كاسهطخ دوا هدناتسدنه راز هلا ناځلع قنور

 «شفلو هدنتانک نناحلع تداعس باوت یرادیعح

 : ردکتوا تس وش .ردشماشا 9
 رکد نابنجم فاز ٌهلسلس نآ
 لد روایم روشرد

 ندهیاغع یارعش نرخاتم لب

 ناود .ردیللوساتسا «بولوا . 7

 ۱۲۵ ؛نکیا ندنساغلخ یسهطوا همهم نواه

 یسهجا ود رب .ردشعا تافو هدنشاب چک هدنخیرات

 داب یا

 ؟هدروش ارام

 :ردکت وا تس وش .ردراو

 قلصو 2 هرچا ناره هکدتیک مدمروک

 ردیسادلی بش مت كانهدییاوخ هم لوا

 ناکرت (معن نب ىلع نب دجا یزاغ)
ESو  

 یعب هدمور دال هدن رلخ راب ٤٠٥۰ لا وا

 هدعا تم ندیسایع دفبلخ «هرزوا عا اع هدنتهح

 بناج یالو كلاع یعهدیا ق .بودیا لاصعتسا
 هنیرزوا كنو .یدشفلوا عیدو هنسیدنک ندتفالخ

 ۱ دم

 هرادا رقءو حق یساوبس«بودیا ت٤ز ۹

 تاحوتف عیسوت ردق ه ین و مطسق یرکص ندکدنیا ذاا

 تاقو ًادیهش «نکیا هدکعا هرمصاح یراسکیو شاو

 .ردشعا

 ق نازی وا دز
 هددادغعبو ردیلزبربت بول وا

 - زا یبا كب یرلطخ تثو حسن .ردد2ا رغ راما

 یطام سابع هاش ‹ هلتسانم یفید

 وش «یدشم زا ی رلطخ كربیک عماج قرهنلوا بلح

 :ردیدن راعشا ھهج تس

 لد ةعفص هعفصب موت مالک دوپ
 تسا ییغب فععم هراپدص لد ما هنیيسل

 N E ن | (هبدنشن اد ت < :
 دیاد دجا یزاغ هولا

 یزرکرم «بولوا تلود رب شوا سيات ندنفرط

 هنس زول ته لد هنب رلخم رات 0۰ بو دیا شیت

 هحو رب یرلسواح رات هب را بولوا یثک 1

 ۰ ردریز

 هلاد

 هناهفصا ندتف رط

۳۱۰۳ 9 

 A دنشناد دج ا یزاغ

 دنعشناد نب دمع یزاغ

 ۵۳۸ دج ن ن دلا ماظن رفظلاوا ناصب یا

 نیدلا ماظن نم نیدلا لاج یزاغ ۵ ۲

 دیش د ن دجم نب میهاربا

 مهارپا نی لیعاعما ءادغلاوا

 هماش كیيلص لها دنعشناد ند یزاغ ندرلن و

 -ریو تاغلت یلبخ هن رلیدنک و «شلاچ هبلغ كرهدا

 كن هب روشن اد تل ود .یدشع وط رسا قوج ر بورد

 هردشعا ل ها هب هبق ولس تلود یرلکلم هدننحا رقنا

 یعت وا ( یلچ یربپ هداز ینایلس ) هلاد

 ندنسارعش یلناغع یر "نرق ی

 هدر صم «هرکص ندکدتبا تكلسردم ثدم 9 «بولوا

 :ردکنوا تا وش .ردشعا تافو ًاقورخم

 حوا ا ۲ هرزا روت " هقلم نق
 صز وس لکیا كس نوسا وا هر ر وکه دکغالوق

 هعحاف كن هسنا رف( (!neour ها
 ؛بولوا ندنراررحم سیو وا بت زوج

 هد ۱۷۲۹و «شعوط هد ( وايش وف ) هد ۱

 .ردشمزای یرلنووا ورايت قوچرب .ردشعا تافو
 ط هد هی 0 هلوط هدهیباحا هتسلا (ظ2۵۷۲6) ۰

 « هوط » | .ردسا نایریو هنیرمم ] ۰
 |. هل روپ تعحا هنس هدام

 |روناد

 «بولوا هیصق هدنل اش هرتموارک ۲ ِ كنوتسو و

 یر هشراف هردنوقو یکم

 ریهاچ هدیلاعش یاقیمآ (02ظ۷۲6۲۵)
 هدند ر وهج (تشوجابیم) لكي هقفتم

 رب وب «یسلاها ه٦ شوم

 .ردراو

 ل ولاد
0 

 یافشمآ هلعسا و ( ۱0۲11۱6 )
 هبصق ٤ هدنسهعفج كلام نباش

 :ردراو

 ۲۰۰ كنوغاقیشوهدنت روهج(سبن وبلبا) یسیجترب
 ندا لیکشن ییربن (نویلیمرو) و هدنبونج هرتمولیک
 V0°} «تبول وا عقاو هدنساق ات لع تاچ کیا

 تنم كب هدنراراوح و یطخ لو ربمد 7 «یسلاها

 «ردیرکم اضق .ردراو یبسضارا

 - ارف)و هدننبروهج ( یوتنک ) یسیبنکیا --
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 ۱ ناد

 «بولوا عقاو هدنن وئح هرتم ولیک ۹ (تروغشن

 صو صح هراز ساید و رغاص «یسلاها ۲۵ ۰

 .ردراو یسهناضتک رب لم 5 و ینکم دیاقع «یتکم

 یکه كند روهج یوتنک كد هنخرا ۲

 . رد رکی او هدلاح ییدعش .بونل و

 عفاو هدن سه رش لاوش هرتهولبک ۸ ٠ ۵ (غروبسیر

 ؛یرللو ربمد «یلانق رب .یسالاها ۰ ؛بول وا

 قوچ رب هلرلندعم تیسارتنآ و ربهد یلتیلک هدنراوج
 .ردراو یرهقیرباف راسو هلاخرپمد

 *(دنوهج ر)و دنت روهج(اینرح رو )یسیج درد سس
SNیربنآناد)قرهلوا هدننشن رغ بونح هرتم ولیک  

 .ردراو یساها ONS «بولوا عقاو هدنرزوا

 داصتفالا » هدنارق ع گشت س ناثع) 1

 یلوم كباتک یلناونع « فا مسرق
 -  وا) تس . ردشعا تافو هدنخ را ٤٤ ؛بولوا
 بولوا ندنسابطا برغم یند (یناد میهاربا قحا
 .ردشعا تافو هدشک ام هدننامز ؛لرمصانلس« نی رصات

 .رلیدما ندنربش (هیناد) كسلدنا ید یسکیا
 ندلیاما یع ءایبنا ( ۶۳161 ) ۱ لاناد

 قحوح «لوا هنس ۱۰ ۱ ند )ع( یسع دالیم «بول

 ی نایدیا ریسا ندنف رط ردت تع ا یقیدلوا

 هزرادیکح وب كر هل روتوک هلباب ربارب هلدارفا لییارسا
 | ربعم كراساطلاب ینلخ هلیسیدنکو ؛شمویب هدنیارس
  ندکعا هدصس هنیریوصت ك رادمح .یدیشل وا یسشاب
 خاص «هدلاح شیدلتآ هرانالسرآ «نوچکیدتبا عانتما
 ریزع .ردلکد مولعم یافو جرات .یدشیتبج ماسو
 هرکص ندننافو ؛لرصن تح .ردشلوب یصاعم 41(مع)
 ریارب هلریزع ترضح ندنفرط رایدنفسا نر نم
 عقاو هدنبررق زاوها هدنندوع «كر هل ردنوک هسدق
 .ردورم ینیدلوا شا تافو هدنهدق ریش (هسوش)
 (ع) لایناد ترضح نديا داجیا یابور ریبعتو لمر
 .ردراوتم یعیدلوا

ILرربم د ندنسهروع كولم ناتسدنه ۱  Eیعشجوا كهاش ربک | روشم + 2  
 ردن وک هنکد هلرکسع ندنفرط یردپبولوا یلغوا
 هدنشار ۲۳ هدنخرات ۱۰۱۳ «هدلاح ینیدلوا شل
 . ردشعا تافو هدرویناهرب

4 

4 

es 

 4 ۱ وا لد 2 (ع) دواد ترضحو
 « هل زاغ و (تاغتاق) افرش هل زاغ و ( قا رک افسا) الاش |

 واک . ردشماشاب ككرهدبا لاغتشا هللدابعو تضایر |

 ی :E ۹ را ۱ 9 ۰

 !رلنابئس رخ (8 08101 )س تنس 8
 ۰ 5 حل

nبول وا ندنس»نعا  ENهدن رات  

 : د ۰۹و «شغوط هدنب رق طا اع” هده روس

  هدنرزوا نوئس ر بین چاق و ردشعا تافو

 روئلوا ارحا یسط رو هل لالوا |

 )و ورا) هسو زا ِ 1 تو اد السوراب ) كن همسو (۲ 9
 هرتم واک ۷۰ والو زابو هدنم ابا

 یرکم اضق هدنرزوا یر (هدنلب) قرهلوا هدنلاعش

 1 .ردراو یسلاها ۵۷۰ بولوا هبصق رب
 ح لود كناپوروآ ( ۸۳۵۱0۱۸۱ ) ۱ هقراعناد

 هردندنس هیلاعش "هریغط

 یغللارف هنراعاد س .یهحاسهو دودح ؛یعفوم

 ر ر هبش( قبربتک )عرب ندن راهدهاعم 4

 . بونج كجوسا هلا هریرج هبش وو ندنسیلاعث مسق
 «بوا وا تک سم ندربارح عفاو ةد مزا یلحاوس یر

 (غیوساشا) نالوا شادیا احلا هبهیورپ ًابونج
 ندراتهح راس «هدلاح یغیدلوا طورم هنسهطخ

 ا قو یهر دودخو یطاسرا هیهرف |

  .ردطاسحم هلقیطلاب رع یند ندنتهج یونج قرش
 هدنسه | قیطلاب رح هلزیکد تاغناق یربا رج هقراعاد

 (دنو-) و (تلب) كچ وکو كویب هدنرلذب «بولوا عقاو
 د هدنرلهرا كراهطا كجوک و زاغو جوا هلب رلعسا

 ندلا-عش یعسق هرق ه رو دنا لصح را راغم قوج رب

 ۷۱۰۰ یصیع ؛بولوا هدنل وط هرتم ولیک ۰ س هب ونح

 یخد رارح قحاآ هلو زا هرتهولک ۱ ۳۰ هلا

 ندب رغ لاعش كنساکلا هقراع اد هدلاح یمیدلوا لخاد

 هرتمولبک ۳۰۰ یطرعو ۳۵ یلوط هقرش بونح |

 صرع 3 هلا ۰ 6 ۳۳ یساکلا هقراعاد رک

 SE یر لوط ۱۰۳۱۷ لا :۰ و لانش

 (نوبنرو)نانل و هدنرلقیچآ كقيطاب رح .رولوا دنع
 یسهیتطس هحاسم ءرد هدنحراخ كنهرئادو یسهطآ

 ۲۵ ۲4 كنو «بولوا هرتمولیک بم ۳۲۸ ۷

 هنسهطخ ( دنالتو ) ینعب هبهرف یسهرتموایک
 .رددناع هرارخ هد یکلهرتموایک ۱۲ ٩٩۳ و

 . كنبزیکد قبطلاب هقراچناد س . یسهیعیبط لاوحا



 كرادووا عساو نالوا دنع هدنرافرط قرشو بوئح
 ندرلهوواو هعضارا تعیبط «هلغلوا هدنمکح ینا ا

 .ردن رابع ندرارب قلچآ هرزوا تیموع«بویلوا قرف
 «بولوا هرتیتناس ۲۰ هلا هرتم ۳۰ یسطسو عاشرا

 اهد ندهق راءاد تكلم كنف کلا هدب هعطق اوروآ

 -رح هبش (دنالت و) ندیا لیکشت ییتهح هرق .ردقلپآ

 كلحاوسول صوصخ یلع و یس هیقرش لحاوس كنسهرب
 هلراعثا «بولوا یلبتنقیچ یلیتنریک كب یسیب ونج مسق
 قرط جا «هدهسیاترابع ندراهبن رادلوصحم و روتسم
 نرحو تبنم ربغ «بولوا قلیلاچو «یاشاط ؛یقلموق
 عساوو تنم هج دلوا یسهیب رغ لحاوس. ردیلهرظنم

 یرل هم موق ضعب رحم هددسیا یواح یرلاعم

 را هطآ .رواوا بحوم یراسخ یلتیلک ًاضعب هک«ردراو
 ؛بواوا ترابع ندرلهبن زآ یعافترا هرزوا تیموع

 لکسشت هدنران «هلغلوا روتسم هلراحثا یرلعاس

 .رددودعم ندرارب لزوک كا كنايند رازاغوب ندا
 هلا (دنالیس) نالوا یرلکویب كا كرلارج و قجمآ

 كجهریو اصوا هراظن یرلفرط جا كن (هیوبف)
 ۰ رد رابع ندرلهووا لک رو٣ هد روص

 یمیدلوا یرلغاط و یبضارا تعسو كن هقراء اد

 انعم « وص » ؛بویلوا یرلقامریاو رېن ویب «هلنهج
 یرلیاچ متاطرب رونلوا دای هلیببکرت (آ ) ندیا هدافا یتس
 هلاعبن هدنرلهتروا ل (دنالتو )کوب كا ران و .ردراو

 كرالوك ماط رب و قرهقآ یرغوط هنیلاعش قرش

 نلیکود هنیوق ( درویف سدنار ) رهک ندنراخا

 -ولیک ۱۳۲ کلا یلوط كنسا رج هک رد (!ندوغ)

 هدنلوط هرتموایک ۷۵ یسارحم .ردنرابع ندهرتم

 موسبن): هلایرح یرغوط هرغ ید (آروتسا)نالوا
 مسق هلراط سو كدنالتو ۰ رولیکود هنبوق (دروبف
 . رونلو ید رللوک قوج رب هدرلهطآو هدنسیقمش

 قوچ رب یعسم هلیسا (درویف) كن هقراچ!د لدب هرابعا
 كب هنجا كرلهرق هک« ردراو یرایوق نوزواو راط

 دا كرلن وب .رلرویدیا لیبستیافسریس .بوریک نرد
 هدنسدلاعش مسق كدنالتوب هک رد (دروبق ےل) کوب

 هجدلیرلبا یرغوط هبرغ .بویالشاب ندیقرش لحاس
 هدنراتروا كرللوکوبو رللوک شینک قاطربو ؛مسوت
 لحاس كنهررح هبش كرهدبا لیکشت رلهطآ مناط رب

 جرات ۱۸ ۲۵ «هدلاح ییدنیک ردق هشرق یس رغ

 ےل اق یک دش زا زیکد هلسامنم نوب هدنسر دالیم

۳۱۰۵ 
 نا د ت

 نوزواو «قرهنلوا عفر .ندنرلهغلاط كزبکد ید
 لانق رب هدنسهرآ یلاعش رع هلزیکد تاغتاق .رفروک

 رب بوریآ یتسیلاعش مشق كدنالت واو شا آ یروص
 یاش رص كلانف و قعآ .ردسشقارب هدنیکح هطآ

 هبهریثک یرا-.ص« یسلجچاو غیسص یرغآ یهدنتهح

 مرلتسم یبهدنافرب هدنفح یافسریس «ندنخردلوا فق وتم

 . رویم هلوا

 ناغس ربس هدر زا و یک دانم یرارح هقراعاد

 -رلفررط راس كنلحاوس «یک یغیدلوا یلاخ ند هرطاخم

 قوچ رلهفلاط یلئدش و رلیتنق آ رلغرص ید هدن

 .رویمهیلشیا هلو« یافس «لغاوا

 كچ وک طاح هلزیکد راعناد س . ی.اوهو ملا

 یتبوطرو قوتوص ایرثک | «هلغلوا ترابع ندرارپ
 ندرفصهرارطانازبم نیشیق بولوا روتسم هلرلسبس

 هدنرلهرا یرلهحرد 4 یغاشآ ندرفص هلبا ۳ یراقو
 «بونباردق هب هحرد ۱ ۵ رفصلا تحت اضهبو؛روناو

 ۱۶ هرارخا نازی« نیزاب .رانوط رلاحاسو رلزاغ و
 یوم زاب .روناو هدنرلهرآ یرل+-حرد ۲۲ هللا
 و بود ماود ردق هنفصن كسوتسغآ ندناربرح

 لزوک یرابب لوص .ردلوحتلا عیرس كب اود هدعسوم

 راقوود هدلوا نرشت «بولوا هصبق كب «هدهسیا

 قوچ رلهوطرفو روا هدا نرشت و «رالسشاب
 هصبق لاو ۱۷ ینوزوا لا لرلهصکو زودنوک .رولوا

 عناه هردنبرمم یراهعک ید نیزاب .ردتعاس ۷ یس

 یلتدش كس یراکزور یلالوط ندننادقف تالابح قح هل وا

 . ز.دیغاط یرلطولب ایرثکا بولوا
 رکذ هدیراقو س .یسهکلمو هبفارغح نایسفت

 هبشرب نانلوا همست (دنالتو) هقاعاد هرزوا یغیدلوا

 ویب ررارج و. ردیکم ندربا رج قاطرب هلا هریرح
 «بولوا مسقنم هغ ص جوا قرهلوا كج وکو هتروا

 : < هلیرلع-ا رتسلاف و دنالالءهینویف «دنالیس :یراکویب
 «تلوب آ «وماس«نومورآ «دنالکنال :یرلهجاتروا

 -وک .ردنرابع ندهطا ۷ هی رلسا موینرو و وسال

 دنالتوب هللا ریارج هجانروا و وب خد یراکچ
 .رونلو هدنفارطا یلحاوس

 ی ۲ «بولوا مسقنم هتئایا ۷ هقراعاد ه-هرادا

 هحورب تالاا ۷ وب . رد هددیالت و ی و هدر هطآ

 : ردیمقنم هانی ۱۸ رز



 2 ناد ۲ ناد
 قرچ كب یرلئامروا كنهقراءاد لوا نرف جافرب (هدرارح)

 تاناوبح یک كیکو یلآ و درو هدرلنقو وا ؛بواوا اھو تلاا

 .4لازآ كنم رانامروا « هد هیس دیا یلترشک هدیراهبشح و غاهپوق ٩

 1 : ۱ غروپسقردرف ۲
٣ Es LEE)؛ بو دا تردد بسک ید رلنا ویح و رار هلیس كبلاوه  

Eكچوک یک نادٹواطو ینیت کلا هدلاح یکیدعش  
 یاس . رونلو یروبط وآ رتاسو كیلکک هلرلناوبح موبدوب <

 TS 1 4 £ هسند وا ۷ 2
 تب هق راعاد هيلها تاناویح .ردووح ى درواو زاق NS ۸ هبویق

 یرلن و وقو رهغمص «بولوا ندننورت عبانم هیوجیلش اب وب رام ۹ ۳ و ۰ ۳

 هل ران ویوق لویناپساو زهلکنا یرلنویوق .ردقوچ (هدهرف
 كن هقراعاد .ردرلشع | حالصایت راسذ> «ق رهربدشب راق غروبل ۳ : 2

 و ۳ تیوب ۱۱۸۸ خراب 4
 یلیوب كچ وکر لیکهدرا هطا .بولوا سنح یکیا یرلت | دتسیرت ۲

 «بواوا ی را هسا رایکهددنالت و .ردملت وق ك نکل غروبیو ۳ عروسو ِ

 a ۳ 2 ۳ ۴ سس وه آ 1 ۳

 رلیکهددنالت وب هر ریغمص « ردل ومقم ید هد هبا حا كل ء E 2 ۱ سوه را 1

 رازوم وط هددنالت و .ردکجوک رلډکكرلهطاو كو اهد هو
E Chهل ۱۷  Ea4 ۳ 1 1 2  

 ید هیلها رویط راسو كدرواو زاق .ردقوچ ید وا ۸ ۱ 25

 هیسهریک E عقاو هدیلاش طی ربق
 .همقم كلام كنهفراچااد ید یسهریغص ریارح(ریورف)

 هرادا هدنروص تلایا ررب هڪ رآ ؛بولوا ندنس

 : .روشلوا
 .هفراعاد س. یلورت عبانمو تاناویحو تالوصح

 دعاسم كب هنسامنووشن كلانا ی وطر ترتک كن
 ؛راربق یرلحاغآ ایرثک | یراکزور یلتدش «هدهسیا

 ۔وروق یراحوا راصشا راکزور نسا ندییع لاعثو
 هنوبف هلیسهیق مش تهح كدنالتول اذه ع« .رود

 «نک روک «هشدم .بون) و رلنامروا یلبخ هددنرلبس و

 یرلح اغنآ ماچ .رونلوب راجشا راسو یماغآ نتاق ؛دوکس
 - اها ؛بولوا لزوک كي و قوچ كب یراراچ .رد زآ
 «شادوروق رلقلقاطب قوچ رب هلیريغو یعس كنيل
 .«ندقوح تک عود ملت هاو و رار اچ یعاصو

 «یرادواج هلدنالت و بول وایاک هنکل م "هرادایراخذ

 ییادغب لدنالیسو یمه رآ هلدنالال ینالو كلور رو

 سصم «نوتوت رونک «نتک هفشب ندن و .ردرورشم
 2 ترولوا لعاعهراسو :لادرخ نوک ست

 «راب نرق رانیکنا «بواوا قوچ یند یرلهحاب
 دشبتب زوبراق و نداق هلراهزبس راس و زاغوق شوق

 یلاتغش .بولی ریدشدب هلا هبوص قجآ موزوا .ریلبرب
 یک الاو دومرآ «زارک «كیرا «هدهسدا زا ید یسقو

 ندننالوصح هویم .ردازوک كبو قوچ كي یرلهویم

 .رولوا یلاجارخا یلرخ 4 هیسورو هجو »ا

 0 ناب و

 - دشت تاناویح و هدعارز رلیلهفراعناد .ردیلترئک

 هدهباس و ؛بودبا تریغو یعس قوچ كب هکمرب
 یرانیکن ز كب ردقهل رهو « رلرینیک هلهافر یمهلج
 بول وا ردات كب ید یرلنکج ترورشضهدهسیا ردات

 یرازبکد كن هقراعااد. ردلوهجم هل یان كکايعتلید هله
 یل بلک هدلاح ره «هدد-سلکد ردق یلحاوس جورو

 هلرلتیل هقراعاد یلیجتلاب « بولوا یواح یراقیلاب
 - اتسا هدنزهکد تاغتاق . ردندنرلهدعن رادم هحلشاب

 هدنرل رنو لوک ضعب < یک یغیدلوا یلترثدک رازوق

 .ردقوچ یرلقلاب وص یلتاط راسو یغیاب نالرب یغد
 قرت كب عیانص هدهقراعناد س . یتراصو عبانص

 هلآ دمرکو هلغوط كدنالتو «هده سیا شمها

 تک1ء . ردقوچ ییاعونصم راس قاعتم هیسقاص
 «هلقلبجماب؛ هل نا و بح «هلتعار ز یراککرا كنهروکذم

 یرافدلوا لوغشم هلرلشبا یک و راسو هلکليچمک
 یدنکكرهکو كلبا ںدقومایو لوب یرلنیداق «هدلاح
 هلدنالت و .راردبا لاعاو جس یرلیدنک ی رلتاسوبام

 ید طالخو پیا لعتسم هدرلیک هدنتهح قرش

 ندهقرایاد .ریلیراقیج یارو وتربسا یو ریلیاب

 كليك «هلنطو كرت خد رلککرا قوچرب هنس ربب
 هب هیننحا كلاع«هرزوا قفلوا مادذتسا هدرلتمدخ راسو

 .رلردبا ترج هنس هءجم كلاع اقیمآ صوصخایللعو

 نوعلشاب هدهسیا لکد زا یناجارخا كن هقراءد

 تاناویح « ریس «یس هم ریدصای زو«وط «یعاس «ی رد



 سگ

 تاجوسنم ؛بولوا ندهیعیبط تالوصح یک تابوبحو
 .ردقو یتاجارخا قلعتم ههیعانص تالومعم راسو

 دودعم ندننالوصح هشراف هجلشاب هسیا یلالاخدا

 ندهرتاسو هنیکام هللا هفلتخ هشفاو تاجوسنم نالوا
 یالاخداو ۲۶۰. ارق یونس ناار ۰ و

 یرلناعلو لحاوس .ردهدنتعف قنارف نوام ۰

 قوج ید یرالو ریمد  هعشب ندقداوا قوج

 هرتم ولیک ۲۰۰۰ ًابرقن یطوطخ عوج بولوا
 . ردهدنا وط

 -راعاد -س,یرابهذم و ناسلو تیسنح «یسااها

 و «بولوا هدنددع "۱ ۷۷۲ ۵ یسلاها كن هق

 ىس ٩۱۷ ۰۷ هددنالتو ی ٩۲ ۲۱۱ كرادقم
 غابی وق نالوا ختا هد یس ۲۱۲ ۳۸۷و هدرازرح

 كاسنح نامرح رایلهقراعاد . ردنک اس هدبریغ

 كنیرلناسل «بواوا ندنس هبعش ( وانیدناقسا )
 تبیاشمو تسانم هلرلناسا جورو و جوسا

 هقراعاد ءردراو یارق ید هلال نالآو یسهمان

 رونلوا ملکت سد هدنرا ربش كوب كحورون یناسل

 نونب هج ذم .ردیسیسر ناسل ید كحوروو

 هنروا هرزوا تیموع ریل هقراعاد .ردنام ستور لاها

 «ناقشیلاچ « یلزوک یئام « یچاص یراص «یلی»
 یدنک بول وا رام دآ روسحو عضاوتم «ىلس ومات

 ره .رزعوس یناکرح یهعشعشو ؛رارونلو هدنرللاح

 بوو یی او شبنج هدنرانیپ یدنک ردق#
 ونوص زار یشراق هرلپساس «هدهسیا رامدآ سنوم
 ؛بولوا رشتنم كب هدهفراعاد قراعم .راردق

 هدنس یسلاها .ردردات كب یرلنیایب همزاب هم وقوا

 تریشو تبص هحایوروآ نوتب هدنرب ره كنوتفو مولع

 ندنویکلف . ردشعثبتی رلمدآ قوجچ كب شعءارق
 ریهاشم هللا ( ههار وہت ) یحاص صوص بهذم

 ۰ ردندهلج وب (رهوبین) ندنیحایس
 س . یسه رکسعو هیلام هوق «یبهرادا لوصا

 هرادا هلنیط و مش یموکح .بولوا قالارق هقراچاد
 هکعا هلح ادم هه دو كنا وعبم سلح هد هس رونل وا

 یلغلوا بونم هناداخرب کا یرللارق .ردف و یقح

 یه ریص,تبارق هلب ابرار نادناخ ابوروآ رثکا
 « بولوا تک یک نداضعا ۰۰ ینایعا سلج ۰ ردراو

 هلیطرمش تابح دیق ندنفرط لارف یس ۱۲ رانو
 هدهحرد یخکیا ندنفرط یلاها يرل ر کېدو «نییعن

 ناو ۳۹9

 سلغ زرو وا باخت ا ۸ و لاا
 ندنفرط یلاها هبیرفوط ندبوط یغد یانوعبم
 هلیاسح ثوعبم رب نوجا یشک ۱۱۰۰۰ ریو
 .ردسک نداضعا زواصتم یزو شفوا تاختا
 دودعم ندن سهم" یارحا كنهقراعاد هدنال بنا

 «بولوا ینا وعجم سلح هح رآ هدا یعیدلوا

 هسیا یریارج (رتورف) .نهردنوک ثوعبم هاب وف
 .ردزاح ینقح كمردنوک ثوعبم رب هنایعا سلجم
 یسقنم هفنص ۳ قروا ربصرو راحت ؛ناکداز :یلاها

 وو ندقوچ یرارابتعا مویلا كناکداز بولوا

 .راررو کریو ر صو صع هتلود یشراق هرایتعا

 یونس .رارددودعم ندناکداز ید تلود نررومأم
 نوبل» ۳ ؟ ینهب قنارف نویلم ۸۰ یفراصءو تادراو
 برحو ٥ هدننام ز لص یرکسع .ردددن رلهدار اريل

 نافس .ردراص نددوحوم كس ۱۰ هدنامز

 یلهرز ی ۸ كرلن و «بولوا هدنددع 4 ۵ یسهبرح

 .ردزويا رو یس ۲۰ و

 كهفراعاد كود هفراعاد ج .یناک اسم

 طبع رګ هدرلنو .بولوا یلاکرتس# ضعب هدنحراخ

 (رتورف) هلیسهرببک هربرح «دنالسیا عقاو هدیلاعش

 یر بونح ك ( دنالننوغ )و ندنسسهریغص ریارح
 تنس ؛آورق تنس معفاو هدنزیکد لیتنآ هلیلحاوس
 كنسهلج .ردنرابع ندنر هطآ ناژ تنسو ساموط

 . ردهدن رلهدار Ne یبلاها

 یساها یکسا كن هقراع اد anl | یس هیخم راب لاوحا

 « بولوا قورعم هلیسا ( ربهچ ) دوخاب ( ربیک )

 لاغ ربارب هلرا (نوتوت ) نالوا یرلابرقا هعیسح
 زاراو هب راحت یلیخ یشراق هرایلامور هل رهربک هنکلاع

 هقراعاد یوق (توغ) هدعد .یدرلشع ا تعاحش

 ضعب ندرلنو ¢ لر »رک هحورو هلا جوساو

 -راعاد هردرلشمروس تمودح هدهف راءاد رارادم

 ؛بولوا هدنسا ( دلوکسا ) یرادمح یکسا لا كنەق

 ییمات (نودلوکسا) هنا رارہکح نلک ندنلسن كنو

 یمهیخ رات لاوحا كنب راغاخ هللا دل وکسا ردرلشمر و

 جور ٤ هللا تاعوقو هداع قراخو رللا-ص« قوچ رب
 يلاها هقراعاد . زام هلبقاب هل رظن تفیقح ؛ندنفیدنلو

 هلیسیلاها جورونو جوسا نالوا یرلسنجح> یسهعدق
 یریعیبط لیم هفلناصروف «بولوا حک ًاناذ ربارب



 9 اد

 ه ونح هعلوا لئاز یئوف كنناود امور «ندنفیدنلو
 یرلیصنم ریو لحاوس قاطرب «قرلیاپ یرغوط
 هلبمان « یرلمدآ لاعش » ینعب (نامرون) و ؛شعا طبض

 « یثح و هدنتسن یرلت راسح ران و .یدرلثل و ترش

 - د رایم خراب ۸۳۲ .یدا رامدآ زک اقا و راوخوخ

 تلود یکیا هداروا «كرهدیا البتسا ییهرتاکذا ۵ لیست

 وا كنهسنارف ید هد ٩۱۱ ؛یک یرلکهتبا سپسأت
 «رورذ هلیسهطخ نانلوا هبعت (ایدنامرون) ندنفو
 ؟ شعثلرپ هدنرارح هدنالسیاو هداق روا « دنالتش

 هاباجسو املاتیاو ایناپسا یرلکل رکاب ًارخومو
 قوچرب یرلیدنک هدرلتقووا .یدرلشعا عیسو ردق
 عبات هنسب ر یدنک هلیبق ربره ؛بولوا یشنم هلابق

 هنف وقح كني ریدنک یرلرادمکح قنارف هدعب .یدیا
 كرهشلرب رلهلببق و «ندن رلکدن با كعا هلخادم

 جوس هقراعاد هک,یدرلشعا لیکشت تلود چوا
 .ردیرلدلود جوروو

 یرهطا راس هلا دنالبیس ( یتالیکیم ناوا )
 تلود ندیا لکشت هلهحوو كرهدبا منم هب (هناقسا)

 رایتخا ) ندنرلفلخ . یدشنآ ییمان ( هقراعاد )
 یدنالن وب هلدهنخ را ٩ ۲ ۰ندنخرات ۸۸ ۰ (دنوهروغ

 عیس و ینتلود ؛كرهدبا مار یخد ینلئابق هقراعاد نوتبو
 هدنخش را ۱ ۰۰۰ ید (نوتوسا) یلوروت «ېک یکیدتیا
 و كنهرن کا )۳ یر كحورون

 یکلع ییا و (توناق) ىلغواو ؛شعا طبض ینمطعا
 تنهيچوق-ا هرکص ندکدربتک دنتعاطا هرباد الماک

 هدننامز كنون .یدشلنا السا ییمصعا مسق جد

 لصاو هتنام هحرد یلوطسو توق كنالود هقراعاد

 ۱ هد ۱ ۰ 8 ره الشاب هلاوز ًابقاعتم قحا «بولوا

 هق راعاد جورو 53) ,A و هیح وقساو هرتلک دا

 .ردشعا لاخدا ۵هقراعادو لوبق یفانایتسرخ ینالوط
 هق راع اد 4لحاد تاشقانم ندا روهظ هدو رمصوا

 نوتوسا) د ۱۰۶۷ «بولوا بحوم یتفعص كنئلود
 هر یا شعا سدان, تلوف ی ( نوک را

 رادیک> یا چوا یا رکاب یخد ندنتسد هل لس كيوب

 sS EN یک
 قبطلاب قلود هقراعاد هدنطساوا یدالیم ن رق ینچ وا

 ذوفشو توق 9 لوب یرلکب هرد هدنیام ز تلود

 e E اد .

  ؟شماغارب مكح رب چه هدسنلا ؛ثرللارق « قرهلارق
 . تعارز «بولی زا هدننلآ یتراسا كنب راکب هرد عارزو
 ۰. یدآ شمک هنبلا كر(نونو) تراصو «شابرک

 «هلغمالاق كکرا ندنسهلالس (نوشرتسا) هد ۷۱

 بوک هنخ ( هتبرکرام ) یزمف كرامدلاو یعچوا

 قالا ههفراعاد یند یبوروو جوسا هد ۷

 لیکشت تلودرب فو رعم هلیما « یدادصا رالاق ) هل رهدیآ

 هلغاوا ضرقنم لن (دلوکسا) هد ۱۶۸ ۰ ردشعا
 با طتنا هغللارق یتتلوق ( روندلوا ) رلیل هقراعاد

 هن هلیما (نایتسیرق ) یارب تاذ وو ؛راشعا
 مکح هدهقراعاد ردق هنوکوب یبهلالس ؛بوروتوا
 جوسا ندهلالس و « هفشب ندقدلوا هدم از وام

 وب .ردشلک رلرادیکح شمروس تموکح هدهبسورو
 -رط رلن و یساعءاو یرلکب هرد ید هدننامز هلالس

 كوب نایعا ساج یعب (وانس) نالوا بختم ندنف
 زآ كب هدنلا كرل رادمکح ,قرنارق ذو-فلو توق رب
 «بولب ریآ ندقافنا ید جوسسا .یدرلشخارب مکح

 هد۱ ۱۰ هردشعشیریک هب هب راع تاعفدلاب هلا هفرااد
 دح ر هنوق كس رلکب هرد « بودیا مابق لاها

 "هرادا «قرهربدناق ندوانس یرادتفاو مکح و قره وق

 هرکص ندنوا .ردرلشعا ملست هنیلا كنبرالارق ىت لع

 قوچ رب هلا هرتلکناو هللا هیسور «هلحوسا هقراهاد

 هدنرلادتا یدالیم رمضاح نرق هله «بودبا رله راح
 ندوعشیزو هلرتل ودرتاس تر هدیا ینافتا هل ویل وان لوب

 هجا كرت هجوسا یجورولو ؛شعا بئاغ یل يخ
 یک دیدنه طيح رحو ناتسدنه یک یتیدلوا روبح

 هد ۱۸٩ «یدبا شارب هبهرتلکنا ید یناکدقسم
 هد ۱۲۱۳ .ردشعا نالعا یقمطورشم قد رد رف یی دب

 یاناتشاوح) هللا (غیوساشا) یسهقفتم تئیه ایالآ
 یتسارحا كلوب داکشا لاخدا هنیداحا "راد اینالآ

 هلیلود هقراعاد هیسوربو یرتسوآ ندیا هدهعرد
 قکل۴ ییاروکذم هقراعاد هد ۱۸۰6 «كرهدبا برح

 هد ۱۸۱۲ و ؛شلرا روبحم هکعا كر یعروشالو

 نینکلع هنیرزوا هبلغ ییدتیا هبیرتسوآ هیسورپ
 هردش۶ا طبض ید روک ذم

 فا هبصق رب ندنلاعا هیسذلب هدیسلدنا | ها
TS 

 : نسطاوا هدننامز وام فتئاوط .یدیا رہشر روو

 یسیدنکو ؛شالوا داتا تخ ندنفرط یمأع دهاع



 ندفرط ره «ندنکیدتیا تیاعر و تمرح هدایز ار

 هدربشو ءارف رویشم لا قرهنلوا عج تئارق ء اه ۱ ۱

 ید كالع قوچ رب بقلم هلیبقل یناد . ردشعا روهظ
 ییعب هدقدلوا ضرقنم لسن كلدهاع 3 طةسم

 هللاب ردنقه نددوه ی هیناد هدنسب رجه مرا ۸
 ندرق اعدق هبصقو .یدشمک هنیلا لیاهلس ن دجا

 4ِ ® رب ےسح كن سهد ويعم (هناید) ) نالوا هنانک

 .یدشفلوا هیس "(م وب 1 د)هلتیسانم و «بولوا رویذم

 «بولوا هدنمح هبرق رب هلیعسا (06۳12 هبد) موبلا

 -رش لاعش هرتمولیک ۸۱ كتنقيلاو هدنشابا تنقیلآ

 كب ینایل .ردعفاو هدر لحاس قرهلوا هدنسدق

 . ردیلهر طاح
 بول واندلیا رسا ی ءایدنا(مالسلا هلع) 9

 دالیم ۰ ردشعا عج یتنطاس هلا توس

 هاکعا یعر یی ران ویق كن(اشبا)یردپ «بوغوط هدډل
 ترضح «هدلاح یغیدلوا هدنشاب ۱۵ «نکیا لوغشم

 ی «قرهنلوا نیبعت فلخ هتولاط ندنفرط لث وعشا

 رف كعا لتف تولا رایی نا ی 9
 قحصا .یدشلوا دزمان یخد هنبزبق كنولاط فلبط
 .یتریشو مانو تیبلاع ك ( مع ) دواد ترضح تولاط

 رارف هیلاراشم ی .هلکعا دصف یتلتق .بوبمهکح

 اب و ۱۰ ۵۲ دالبلا لبقو ۳ روب هافتخا و

 دن رزوا ىلتق عوقو كنولاط من ۱۰

 كنولاط ردق هنس یدب 4 سواح هتک هدنو رح

 ‹هليلتق عوقو كنو «هرکص ندقدشایعوا هلبلغوا

 ىع ررب كنهریرحو هروسو یسدق ؛قرهلاق زىسبقر
 كنا روا ندنساما .یدشعا عیسوت یکم لا 2

 ه هب را رب یلهکلرت ىوقرم‹لرەربو لکوک هنسهحوز

 جوزت ییهحوز یدقدل | ربخ ینغیدنلوا لتق : هلهازعا
 کرح رب یک كقا

 ا داب رفو هاو رافغتساو بوت تدءلوط بواوا

 مدان هدد :هد4سلا شل و دم

 ندنزمق كنولاط .یدشلوا لوبقم هدیهلا دزن یمهبو

 (مولاشبا) یلغوا دلوتم "
 نالوا عقاو ؛بودبا نایصع ید هن رد هرکص ندک 7
 كبلاراشم ین ید تاعوقوو و ؛صشلوا لتق هد را 8

 خد ندن.هحوز كناب روا .یدبا شلیا نوذد قبل

 ۱ نسح دواد ترضح .ردشملوا یناح «هدلاح یغیدلوا ۱

 اس زا ی wS دک
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 ۰ یدیا 7 هني رد 0

 | تیب لوا هنس ۱۰۷۱ او ۱۰۸٩ ند(ع) یبیع

 | دنا لتق ی (نونع) یردارب

 ۱ یدالوا رغصا بول وا دل وتم )£( نایک ترطح

 وأد

 یمیدنکو «رّوم كب یتوص.بولوا روہشم هلا ناحلا

 نالوا لزا هتبرلیدنک .یدیا رهام كب هدهلاچ رامنم

 كنهعدق تاموظنم بول واموظنم هدیاربءناسا رو ز

 باق كيلاراشم ی یا ریرهو ؛ردندنرلرورشم لا

 دواد ترضح , ردودنیکح یعسک ریوصت رب كننالا

 ۱۳۶ را ۱۰۰۱ دالیلا لبق (ع) ۱

 ترضح ییساسا كسدقم تس .ردشعا لاح را هدنشاب

 .ردشعا لاک | ناعلس ترضح بو دیا عصو دواد

 هدنحراخ ای رو بس فر رش سدق )£( دواد ترصح

 — ۳ ناي سوبا رهاز 1
 دواد

oVهدرصم ریش را و  

KART 

 ىلغوا رهاظ كلم یرداربو ؛شعا تافو هدنخرات
 ردشل وا یفلخ زینع تام .

 | . | السو ندنسارعش نارا (-ازریم)
 تد وش «بولوا ندنناکدا-ریش هب وفص | و

 ردد راعشا "هلج :

 ام لد تسبان و پترد تبل لعلزا

 ام لد تسبابک توقاي شتآ رد

 یحاص (كحهربب ینعی) هرب .بوغوط

 ندنناداس ناهفصا ید دواد ازریم رب رطید س
 یسلاو دبشم و یداماد كن وفص ناياش هاش «بوا وا

 : رد دیراعشا “هاج تا وش .یدیا

 دنادن هکنآ دیوک هچ دنادد هکنآ دوکژ

 مرکب هکزا تلاصو غارس هک مربع

 ربها ) ا ر۶ )| یکاطنا دواد م ملا رع
 «بولوا ندا ح

 هءضابر مولعو a هدهیک اطنا هدنخ راب ° ۵ ٩

 لیصعلادعب یینانو ناسلو یبط نف هلبا هیعیبطو
 هع وتم مولع حل ندنساذگ كرهدرک یف رطره تكماش

 :شعا نطوت هداروا كرهدنک هرمصم هرکصو -شعا

 هدذع وننم نونفو مولع رک هدتناب ہط یارحا ل 0

 .یدیا شعارق همان تریش كرددبا همان تراهم زاربا
 توعد ندنفرط یع ینآ نیسح کم فر رش

 ندنزوک ییا .یدمش کا ههه رکم هکم «قرهللوا

 هلیبقل (ریصد) هليببس یساکذ ترف و «بولوا لیلع

 ر یناونع « هرک ذتنا » هدبط نف
FAام ف ةختملا ةردلاو ةععملا باتک»  

 .یدشعل وا تمقلت



 و 3

 حرش» « « مالا ىف ةلاسر » « « ةب رعلا ةيودالا نم
 مع ف مارلا هیاغ» « « سفللا ىف انيس نا ةديصق

 ةنبز » ۰6 ناديالا حالصاق ناهذالا ةهزن » «« مالکلا
 ةیفلا » ۰ 6 سوفنلا و لوقعلا ماکحا ىف سورطلا

 جاتحملا ةيافک» « « ةثیهلا ىف ةلاسر » ۰ « بطلا ىف

 قوچ رب راس و یرلباتک هلبرلناونع « جالعلا لع یف

 یبارعم بولوا بهذلا یعیش . ردراو یراعشا هل را آ
 هدناضارتعا یلتدش كب یشراق هتنس لهاو «یدیا رکنم

 رداو ضب هدنفح یساکد ترفوو یقاذح .یدرونا و

 تافو هدهمرکم هکم هدنخرا ۱۰۰۸ ۰ ردلوقنم
 هردشعا

 ۱ نالا ییا ن دواد

 | ۰ هل رویب تعحارم
 هدام « نایلس وا »

 8 1 ۸ ىلا یا لب دواد
 ن نینح ندابطا رب | u هب نینح ندامطا هاشم ۰
 و بول وا یلغوا كقحسا ی

 نب نیدلادیدس » ]
 هنسهدام « نایبلا ینا

 ردق نینح ن قصسا یردار و ؛شع و ندامطا ید

 .ردشخارب شانک رب هدبط نف هدهسیا ش.الو ت روش

 وا ندیصع یاطا ربهاشم ۰
 0 و یاس .RE د ن دواد

 ند همسامع ی واح بول 0۹ ۰

 راشم هفیاخو ؛شعل و یسابطالا سس ر كهللاب دضتعم

 قوح رو هنن را تعا و تمرح هداءعلا قوف كلا

 رادقاو ذوق ر كوي «بولوا لا هنن رناسحا

 هبیلرع و ینایرس

 نویارس یردب ؛بولوا ندابطا ندیا تمه هنلش

 ۰ ردشعآ یعس هدنای ون رار هلا اوب یردارو

 Ll اه تره
 1 ہس >"د

 هنسهدام « اط دواد ۱1 ۱

 [۰ هلن رویب تعجارم ]

 | نوییارس 3 دواد

 ریصت ن دواد

 0 e ۱ یلهلا دیر ن دواد

 رصم ندنفرط دیشرلا نوراه هدنخ را ۷ 4

 هرادا یه رص م هطخ هنسر ؛قرهنلوا نیبعت هنکلیلاو

 ۱۷۰ لوا ندنوا «هروک هنشاور كرتا نا .یدشتا

 هد ۱۷ 6 هدعبو ؛شفشوا نیبعت هنکلیلاو هی رفا هد

 .ردشعا تافو هداروا هد ۲۰۰ ؛بولوا یسلاو كيس

NF 

A o 7 / 

 واد

 ودیا ۰ ی ۱ اشاب دواد
 ندارزونالوالث هب رادص هپ

 هدنش اش نس هدلاح یعیدلوا ا لصا نع «بولوا

 یس رطف دادعتہا هادتهالادعبو ؛شعثود ربسا

 دم ناطلس تلا وا ؛كرهدیا بتارم عطق «هلربسح

 رلک یلیا مور هدنرلتنطلس رود كاب رلت رطح ینا ناخ

 شعب یک كما هر صاح یەردوقشاو :شملوا یسکب

 دبزباب ناطاس دهع . یدبا شغلو هدهمم تامدخ

 ؛نکیا یسکب رلکب یوطا آ هدنخ را AAA ا

 هنس ۱۶ «بوک هنرادص ماقم هنتسوا كناشاپ قحا

 رکسع هنامهرفو :شعا هرادا نسح یلود و يه روما

 هغم رب دصاب ینایصع ندیآ روهظ هداروا كرهدبا قوس

 «قرهنلوا لع هدنخ را ٩۰۲ .یدبا شاوا قفوم

 شا تل مع رایمحا هدهف وتعد هلیشاعم دعاق فاو

 یس زانح «بودیا تاف و هداروا هرک-ص هس یکیاو

 یا رحم كعماجنالوا یهدرک انب ‹« هلا لقت هل وساتسا

 ياع بح .ردشغلوا نفد هنس هص وح هبرت هدنکوا

 هلمع-ا هدل واتا .یدبآ رزو رب لتاردو رادنبد

 دیشچ ینکم «یسهس ردم هلبش مش عماج ا یئ

 یلاربخ ضعب ید هدرارپ راس و یسهناخ راو یس
 ییامور هلیتفو بولوا,هدنحراخ كلوبناتسا .ردراو
 نانلوا ذاضما یکرح ًادبم كنوامهیودرا ندیک هنفررط

 داب هل مار و ید هلشف نانلو هدروک ذم لحم

 هرد هدشغ وا

 هدنرود لوا نا خط صم ناطلس ۳۹

 ۱ ۰ 3 ۱ 7۳ ۱ ۰ اشاب دواد
 ارزو نالوا لتا هرادص دنسم ۰

 ی وبق هد رود تلا ناخ دع ناطلس «نکیا رادف وح

 هر هد ۱۰۱۳ بوقیچ ههرشط هلا قلبشاب

 هلیتلایا لبا مور هنبرفس نیتوخو ؟شملوا لاا هترازو
 ی هنسر «بولوا ارد نادوږق هد یدک

 ناطاس «هرکص ندکدتیا ه رادا یی هاسرت نامز زواو ٥

 رهم هد ۱ هدنرسواح یینکیا تكناخ ینطصم

 هرکلاب بودیا ریکاد یوع «هل-غملوا صخ رب رورپ

 هرکص ندقدلاق هدنراد_ص ماقم نوک یل آ ورک

 ؛قرهنلوا لع «هنب رزوا ماوع موجه نالو عوقو

 هرکص هنسرو ؛شعٍ اغتخاو رارف هلیفوخ ناج



 و اد

 هتسایس نادیم بول و هدروخآ رب هدنراوح بوتا

 شلتروسق هلولغ كرابرچکب ضعب «نکیا شلربتک
 قرهنلوا لقن هند هلق ید ابقاعتم هدهسیا

 .ردشوا لو

 هد اب نا كانال سسط

 5 a ک ۸4۸ ۱ اشاب دواد
 یک هنا هلا اغود «بواوا ارد نادوبق هنس ٤

 هنلاوحا هی .یدبا سک هنیدادما كنيالدمو هنعق
 .یدم دنل وا سرتسد

 هدناخ نایلس ناطاس

 e a ی 2 ۱ اشاب دواد
 نوردنا. ردش۶ | تافو هداروا هدنخ را ٩ ۵۱ بودا

 شعا تاد رب مقتسمو مدقم هوشی ندیواهه

 رح هد دو 5

 0 9 0 9 ۱ شاپ دواد

 یسلاو دادغب .یدبا لصالا یروک «بولوا ندارزو
 لغوا كیلاراشم «بولوا ندنرلهلوک كناشاب نایلس
 «نکیا یرادرتفد دادغب هدننامز یکلیلاو كناشاپ دیعس

 یلتق كناشاپ دیعس و ؛شفلوا جارخاو لزع نداروا

 در . یدا شفلوا بصن هنکابلاو دادعب هترزوا

 اشا اضطر لء هدنخ را ۱۲۶۰۱ فلسس یدرشو

 ؛شعا نصح هجر بحاص كره ردنوک هنبرزوا

 هلي ايغط كنهاحد بودنا روهظ نوعاط هدهرصواو
 «قدنغیدلوا شعاب وص ی رللحم ضعب كدادغب ید

 لوبق یلاشاب اضریع «بوجآ یراوبق لرہش یلاها

 هلع رب ادتنا كر هلب ریتک هتداعسرد اشاب دواد .یدرلشع |

 هدم «قر هلل روس وغع هدعب «هده سیا شوا ین

 تافو هداروا هد ۱۲۹۷و ؛شاوا یرحا جش هرونم
 لتق هدننامز یکلیلاو دادعب .بولوا تاذرب ماع«ردشعا

 هدهسیا شل و ه دی رح یک لاوما "و رداصم و سوق

 ید یسهب رعش تیعبط «ردشخارب ید تاریخ قوجرب

 .ردراو

 اشاب دواد
 هننلم ییهرا بواوا ندنسارزو ٩

 -الی« جرات ۱۸۱۲ .یدیا بوسنم هنبهذم كيلوتفو
 هعنراظن هبحراخ «بوغوط هدنداعبرد هدنسید

 هنیل رب هددنیم ترافسو مارذخسا هدیام جت شب

 .یدنا شفلوا لاسرا 4هناو ید هلغل س ولسن وقو

 «هنت ردم تاعومطم « هلا بلح هن داعسرد هد ۷

 واد ۳۹

 .یدیا شثلوا نییعت هننراظن یقارفلت هرکص هنس ربو
 هنلیوح هغلفرصتم ر زاستع كنانبللیح هد ۱

 قرهلوا یجرب هلترازو هنر «هنیرزوا یسلریو رارق
 تدم كلیاو ؛شالوا نیبعت هنلفسصتم روک ذم لبح

 ردتقم ههرادا نسح هد هنس چوا نالوا ییفرصتم

 هد هسیا شغآوا دیدم اهد هنس شب یندم «بولوا

 - دمهشویوا هلا لاح ءار ر شعب هدندم یخلیا وب
 هنداعسرد هرکص ندقدشاضوا تقو رب «ندنغی

 ضارقتسا و ؛شغاوا نییعت هننراظن هعفا هلبلح

 یاضر هدشیاو ترول ردنوک هاپوروآ نوجدقع

 را رخ هنالایعتسا و و تاکرح نتعب ا هتلود

 ؛شملاق هداروا «بويءهدیا تدوع هنداعسرد هلکعا

 .ردشعا تافو هدایوروآ هد ۱۸٩ و

 دواد ندیق ویس نادناخ

 اد یا ها ۱ یوچلس دواد

 هیقوچلس كولم نروس تموکح هدناریا یسجرب

 كفوچلس نب لئاکیم نب كب لرغط نالوا یسیجرب كن
 یکاح ناسارخ هلیامرف یردار «بولوا یردارب

 تمواقهو هراح لل یشراق هنیکتکبس لاو ؛شلوا

 لداعو ملاع .ردشعا تافو هدنخیرات ٩۱ «بودیا

 .یدیا تاذرب ريخ بحاصو

 لول« نروس تءوکح هدمور یسییکیا
 كنهروک ذم تلود «بولوا یسعنکیا كنهبقوچلس

 یردب .ردیلغوا كلشملتوق نب نايس نالوا یسناب
 «نکیا شمروس تموکح هدنتهح ماشو بلح هحاشاب

 ءطبض ی رافرط رثڪا كنيلوطاآ هجرت بحاص
 تلود كرهدیا ذاا تختاپ هللا ع یب4 وق و
 هد ٤۸۰ .ردازس هغغلوا دع یسناب لصا كنهروک ذم

 ۲۰ «بولوا مور مکاح هلیامرف قوچلس ها شکلم

 نافو هدنځ را ۵۰۰ «هرکص ندتموکح كلهن

 .ردشلوا ىل نالسرآ چلق یردار .ردشعا

 ارام نروس تموکح هدناربا یسعتچوا سک

 كنم ردپ .بولرا یلغوا كهاشکسلم ن دمع ندهیقوچلس

 نالعا هدناج اب رذآو لبح هدنخ را ۵۲ ۵ ینعی هدننافو
a Eبو دیا هب راح هلب اد وعم ی هدهسبا شعا  

 .ردشملوا لوتعمو بواغم

 یارک نایلسو ندنکولم هلاکنب
 - رات ٩۸۱ «بواو ندندالوا

 تم وح تدمر هرکص ندهاش دزیاب یردارب هدنحک

 هاش دواد 5۹
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 طب ندنفرط هاش ربک | هلاک هدننامزو ؛شمروس
 هردشلوا قاحلا هننلود ید قر هنلوا

 4 aهطح - مک تاب الت
 یمم هاش دواد

 نر وس تموکح و لمس

 - رجه جم را ۰

 .ردشوا لثق هدنعماح ار هنسوا هنيو :؛شعا

AASبواوا ندنکولم هم  

EE دواد 
 خر ۳ ۱ 1 بول

 ‹قرەنلوا لاک دنا نوک ید « هد هسدا شعا

 هردشلوا یناح هاش دوم نالو هدنشاب ۱ ع

 «بولوا ندداهزوابقتا رهاشم ۱ یاط دواد

 شوا لوغشم هلا هدافاو س ردن و هل | دقق ۱ ادا

 ۱ نیکو هدناثحابم هلل را طح هفینح وا مظعا ماماو

 لوغشم هلدابع «بودبا دارفناو عاطقنا هدعب .یدیا

 رام و تدیشرا نو زاه . ردشل و تربش هلتعانقو

 ی رظطدتا ناجا مدش هنسدنک كن راک ا یامز

 رظن هش ر 2 هداسد « هلا در یی هملکغ لابمو اراده

 | ك هد یعامف و یوشو ده ز .ردشماقاب هل افتلا

 لع جو دچج نا_یلس وا ( 2

 الع ریهاشم ( یناهفسالا یرهاظ دواد
 دلت ام یمد دل وا یلناهفصا یدادحا بول وا ندایقناو

 هددادغب هد ۲۷۰ و ؛شغوط هدهفوک هدنش رات ۲

 هناصعتم كنب رلت رمضح فاش ماما هردشعا ثافو

 راد هنساننو حدم كل راشم «بولوا ندنراریکف رط

 اظ .ردشمزاب بانک کیا

 ییاما كنباعا صوصح

 .یدرینالبوط هباط زواجه یزو رد
 - وا ندمور یالع ریهاشم

 ۳22 نت ۱ سر دواد

 هردم ؛هرکص ندکدتیا مولع لیصع هدننکلعو

 كرهدیا هدافتسا ندنساطک لوعف كناروا لتع

 تربش بسک هدهیلقع مولع هلا نوصتو تیدحو هقف

 هدقی زا .یرلت رطح یزاغ ناخروا ناطلس .یدبا شا

 یبهسردم نانلوا سیسأت كليا هدهنناقع هيلع تلود

 «هللوعد و باج ییهجرت بحاص كرهدبا اش
 نیدنایح .یدیا راسشعا هلاحا هنسیدنک ینکلسردم

 بهذدم قورعم هلبعا هره

11۲ 

 ۱ ۳ وا ندنک و« تار ج

 | (فوكلا ريصن نس

 یسلاها .ردلخاد هنتنایا (قچوقربا) كنابرببس یرکید |

 یس يح دم ؛بودنا چم یر |

 "دلجج هعطقوش یمیدلوا شموس هدبابوب «هلغماوب زس

9 
 عرشررب ه « نیعب را ثیدح » و هن « صوصف » كن ع

 1 .ردشعا تافو هدنخ را ۷٩۱ .ردراو یربتعم

 5 رابم 9 دواد ود هطج تیام بسادنه :

 (هنوصس) عبات هنغامرا ك کو

 هدنکح ى-ەلح رب «بواوا هبصق 9 هل زامیک. یر

 كلشیا ,یسیلاها ۱۰۰۰۰ رارب هلبا(دنک دجا)نالوا
 .ردراو ی .هشخذا كراو لو و قومایو یسش راچ

|(Dawdon)(ماهرود) تانهرتاکن  

 ا ۰ «(دنالردنوس)و هدنشلابا

 یسلاها A0 «بولوا هيصة 2 هدا ونح هرم

 .ردراو یتدعم روکو

 روغ هلا ناتسج-(رواد نیمز دو | راد ۳ ای م ١ خا) ا
 2 ایفا یعب هد ه9 زا

 A EY كناوذ شعب ندالع ریهاشم «بولوا همح ات

 ۱ نودواد

 كوب ر

 اا برع نویفارخحا ینیدنلو یمآر
 د ,یدیآا همیصق ر هدطیا

 9 ۳ 4 تناع ۱ نادرواد

 رت ما » هروک هنتیاور ك (هضر) سابع نبا ترضح
 « تولا رذح فولا مهو مهراید نماوحرخ نیذلا ىلا

 فایرح لع كناعوقو نالیرویب اعا هلیسه۶ رک تیآ
 بوسام ه )£( لبقارح ٽر طح هد هبصقوب .زدشډلو

 .یدا راو ید ر درب

Eندنسارعش ناربل(میهاربا ناطلس) ۱  
 2 . ردیلناهاک :بولوا

 دنعم ندنف رط حود۶

 عبط یور زا دو مفک قح دم ناسارخ رد

 تش ادب ینعمام حدم E هدیمهف طلغ وا

 دوب فاصنا نیا تفک وکی رایسب شوفک
 تاشادب یبعم ی حلم ماهتسلاد مه هدشن

 هیسور هدننهح قرش لاعش كنايسآ
 هطخر عساو هدیدودح تنیج هلا

 فصنو هنتکل٤ (ایروجام) عب هنیچ ینصن «بولوا

 ۱ هب ر واد

 ۳ ۱۱۱ نوک قو
 . ردف وح یرلن دعم ریمدو

(Dawson Island) [ ۰ : 
 و یافت | دالسلا نوسواد لب راوی وا

 اک رب كنب رلهطآ یت را شا عقاو هدئنساب ودح یادم

 . سفنو هدنسهشوک یبونج كنیزاغو نالجام ؛بولوا



 هرد زد راو و 3

 ناتسدنه ( 020۲۱2811۲1 ) ۱
 .یه) عقاو هات زا تس 7 ی ا - تا

 «بولوا ندنراءورذ تسکوبثا كنس عشر لاح ا 9
 ل ق ۲۹ ۶ . و هتدودخ كنسهطخ (لاب)

 یعافترا .ردعقاو هدیفرش لوط ۷۹۳۳۱ لا "
 .رد هرت« ۸۱۷۰ 8

 2 رج و | .Sir Will (— مایل ۰

 ندنسا رعش هرتلک: ا( ۵۲ ۱ تنانو 2

 هد ۱۱۱و شعوط هدنخرا ۱۱۰۵ «بولوا

 قوچرب ترابء ندهرتاسو هّئاحو هعجاف .ردشما تافو
 ید (تنانواد سلراچ) یغوا س .ردراو یراعشا 3

 بک نددلح ۵ قلعتم ورا عو هیسایس زوما

 .ردشخارب تاغیلأت

Da ven ۱هدملاعشیاقبمآ (  

 ی ت تروپواد

 (ییسیسیم)«بولوا ریشرب هدننروهج(اووب)ندنراتی |
 ریبک طیح رع ندیسالطآ طیحم رو هدنرانک یغامریا |

 هدنرزوا یطخ لو ریمد لوس نالوا دتع ردق هنلحاس |

 .هلاخربمد ددعتم«یسیلاها 4۰ ۰۰۰ ربارب هیعق عقاو

 هدنراوح (یتراجت تال-شیا «یرلهقیراق راسو یرل 1
 .ردراو یسیربوکرب هدنرزوا كغامریاو یراندعمروک
 راراشیا ردق هررشو هدرېن رارواو "

 -رون) كنهرتلکنا (02 )ven ry وا ٍ 3
 كنوئيماروتو هدنشلابا ار یر» واد

 «بولوا هبصق ر هدنسلاعش بص هرتمولیک ۲ 3 1

 .ردراو یراهقیرباف تاجوسنمو یدیلاها ۰ 1 ۱

 ا ا توقا ینغیدلوا ۱ نادوواد

 ندننو وییک ربهاشم زیلکنا (02۲۷)

 ۱ یواد (هشنازتب) هدنخ را ۱۷۷۸ بولوا

David )ندنفرط ا )  

 , ردعتا ناب رو ۰(! ء) دواد ترضح | دیواد

 | هدنرانڪ روا لو NE كرش .ردعقاو

 دوا رانا رخ(5۰ 007 - تفس
e 2 4عقاو هدهرتلکنا «بولوا  

 4۸۰ كدالبم .رونلوا دع یضماح كننکلع (سلاو)

 ۰ ردشعا تاف و هد OE «بوغوط هد رلخم را

 «بودا رشن یملنابتسرخ هدننهح بونح كنهرتاکنا

 شا وا یمویفسپ (ابونم)و ؛شعا سمات رتسانم ۷
 ءروئلوا ارحا یسطرو ینوک یجرب كئرام .یدبا

 ییا هلساو ندنرارادم ایچ وقس
 هنسهدام «ایج وقسا «|. ردشلک ی 3 4

 | هل روم تعجارم
 اما سر نوبعم لا كنهسنارف ادو

E 1هدسراب هدنخ رات ۱۷  

 نانو و امور . ردشعا تافو هد ۱۸۲۵ و شوط

 وا  بولوا یرادف رط هلی سهدایز كنسهقینع رات آ

 لزوک قوچ ربو :شهثبلاچ هنسایحاو دید كلوصا

 .ردشخارب و

 رورشم لا كنهسنارف )— ناژرب) واد

 هد ۱۷۹۲ «بولوا ندنرلشارتلکیه

 ر هردشعا تافو هد ٩ و شوط هد (وونا)

 هسیغن ران آضعب راسو یرللکیه كناوذ روش قوچ
 .ردشخارب

 - ولوق هدیطسو یاقبمآ (۱۵۲10) ۱ ا
 -رو هج همانا كس هقفتم ريحاج ايم ٤

 قرهلوا هدننرغ هرتمولیک ۰ كن همانا و هدنش

 «بولوا هبصق رب هدنرانک لرې نالوا ییانمه

 .ردراو یساوه ېا ةّتسنو یبیلاها ردق ۰
Commènes ) NEE . ) 

Aوستم وکح هدنوزب رط ۱ ات  

 ۱:۰۸ بولوا یربخا كتیراروطاربعا مور نر
 نا دخناطلشس جتفلاو یتکلع هدنسیدالبم جرات

 جوزت ید یزبف و «میاسستو و هنیرلتیضح یا
 هک دی ۱ شعا

ga, (David de Nerken) ۱ وا 
 د

 سیوم) «بولوا فوسلیف رب
 كسونایرپس .یدبا یسهداز معو یدرک اش *(نروخ

 لص هدهننآ هدي رخا وا یدژلبم نرقىحشإو هدننامز

 هب ردنک سا 1 ) هف روا ینعد :) هدا هدعر بو دیا

 قوچ ربو «لبصع لاک ا ( هلمح اس هب هير طط بو ح

 یتاغیلأت یاععم هقطام كنوطرآ و ؛شعا عج ا |

۳ 
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 تسوربفرویو ییراثآ ضعب رتا هلا هجرت هب جم را
 حرش هدنرلناسل همه را و هاوي ىت غلات ضهب

 :ردشا
 زیلکنا (1. ۱2۲18) س نوح
 توام نیو رصا رهام

 لاعش كلاب وروآ هدهبقاسعتم نینس هلیخ را ۸ ۵

 ا
 «ششالوط یناحاوس (دنالتورغ) كرهدبا رلثحایس

 «هدهساأ شعا 9۳ LE f یزاغوب ناثلوا داب هلیءاو

 ایهوق دنه قرش هدعب .یدشمامهلو قیرط یفیدارآ

 هد ۱۱۰ ۵ بود رلنحایس قوچ رب هنمان یسهبن

 یهیواج اط رب هدنبرف (یاتاپ) هدنلحاس هفالام

 یرلتحایس . ردشغاوا لنق ندنفرط راناصروق

 ددعنم هلدصقم قجا یرعص قیرط ر هدنه ندنف

(Détroit de Davis ( 
 (نفاب) هدنلاوش كناشمآ

 بولوا زاغون رب هدنسهرآ یسالطا طبح ره هلزیکد

 ۱۳ .روبنلو یلاوس دنالربموق هدننهح قرمش لاعش

 لوط ۱۸ ۲۰۲ هلا ۰۲" و یلاش ضرع ۱۷۲ هلا

 ندنفرط حایس هچرتنا فن [ءرواوا دتع هدنرلهرا یر

 .ردشفوا همست هلیسا لغرا فشک
 هیدنس هلا لوح هدنراوح دادغب

 یزاغو سواد

 2 ها
 یوکرب رویشم هلی روه هدنسو را هم د

 ۰ یدیا

 «هدننلابا نیر كنهیسو رب (021:16۳) | اھا

 (خابدالغ) كنغارعس (یرودلرد) ] دل 3
 هدنس ف بونح هرتموایک ۸ تكخابدالفو هدنساصق

 نتکو قوماپو یسیلاصا ۱۰۳۰ بولوا هبسصق رب
 كنغللارق هسقاص س . ردراو لاج وسنم ندکیاو

 هبصق كجوک رب هلا و ید هدنتلال خيما

 ۰ رددوح وم

 كنم غ یاش رفآ (۵000061)1) `
 ۳ u 0 ۱ یوهاد

 لا كەم و ہہ وہح لحاس

 لحاس نوا اب «بولوا تکا ر هدنلحاد

 | نتب ید اقرش «هلیربع (انلوو) ندنرلتکنء یتاعآو

چ (هرابو) ندن رلطخ ۷و رو
 E درا هلسا

 ۰ ۰ ءِ . ۰ ۳ ۹

 هیفارغح هحرد قګ یکیا هم ندقرش هدیلاعش ضم

 هاب «بولوا ق۴ سو هرتمولیک ۳۸۰ سرقت ی۶ل

 ربغ و لوهح زوده ید دل وا دنع ردق هبهرب یرعوط

 نالوا لق یسلوا عفاو هدیلام ضرع ٩۳ .ردنپعم

۹ ۳ 
٣ 

E هاد 

 2 زی نا ۹ ا

uاب 3  
۳ ۳ ۰۳ 

 1و

 ۱ اف ناربآ ندنسهلام لحاس یتسهضوح رعنو

  قهج لحاس .ردظوم یسلوا دنع ردق هرلغاتط
  رایکامدقم هکنوچ ؛ردفورعم هلیمات « یلحاس ارسا »
 ارو یغوچ كرارپسا نانلوا لقن هاشمآ هلیسول وط

 ۱ .یدرهنلآ ندرل

 ؛بولوا قدجآ یرلرپ بیرف هلحاس كيموهاد
 هلرادس موق ید یر نغآ هلرا رم ددعنم نلکن داخاد

 كرهدیا راشتاو ارت راوص «ندنغیدلوا دودسم

 هدننامز قلقاروقو رالوک عساو هدنرل وم روغاب
 .ردیا لیکشت رلقلفاطب ماطر, دلوم یرلهقبص كلهم
 نایاش بودبا عافترا بسک هحرد هحرد یراف رط جا

 روتسم هلانابنو راصثاو «ردیا زاربا رهرظنم ریوصت
 . كنیراربن كركو یلاوحا كنبرلاروا قصآ .رونلو
 یلحاوس .ردلکد مولعم هلبمات زونه یرلارجمو عبنم
 ندنفیدنلو هدلاحرب شرس رلایق مناط رب هدنکوا
 یناجل رب مچ نامهو «ردیلهرطاخم یبرقن كنافس

 . ردق و

 هک ؛ردراو یرایوک قوچرب هلرابلرب هدننو لحاس

 ندر هبلق مخاطر لكشلا رودم شلن روا هلشءاقو نامص

 كرا كئلود اوروآ هدنراضعب ؛«بولوا ترابع

 «هتسک :یرلفورعم كا هرلن و . روینل و یراهناخ هرادا

  (سوغال) هللا (یاداب) .ردووون وتروبو هدیو «وبوب
  یوهاد .بونلو هدنلا كنهرتلکنا هسیا یرلهلکسا

  نکلاب دعلک هنبراف رط جا .ردشلاق جراخ ندننکلع

 |( یو ) نالوا یزکرم كيموهاد هلبا (ووونوتروب)
 مواعم قیرط رب كهرتموایک ۱۰۰۵ یهدنسهرآ
  كرهرومعم ناشو هدنرزوا كةبرط وب «بولوا
 «ردهافو هدولآ «یلوت «هواس : یرلهحاشار

 زا :
ِ u 

 نیو

 © 1 من ۳

 . مولعم یعسو هحرد و یدودح زونه كيموهاد

 بوم هلند یثرپ هدنفح یسیلاها رادقم ندنفیدلوا

 ۰ ۹۰۰ ۰۰۰ یسیلاها تکلع و یسیطعب كنيحاپس
 ند ۱۵۰۰۰۰ یرطضعبو «شمراقیج هنرادقم

 . دلراغر و «هدهسیا رلشعا مارتلا یرلفدلوا هداز

 | بویلوا سۇم هنیرزوا یرقن نیمخرب یرب چه
  هرومعمو هحداز یسلاها كن لعوب کلا کلر دهش

 سوفن ترثک هدنرلضعبو ییغیدلوا قیص یلبخ یر
  یسلاها«ردیا اضتفا كع افتک ا هلکعارکذ ینغیدنلو

 هلیسهلاع رادمکح ؛بولوا بوسنم هتیسنج ییا
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 انوا بس قرر 8

E 3۔اشم هنساپس برعو نوکزود ید یرلایس  

 هباروا ندیلاعئایو یط.سو یاةیرفآ كرلتو .ردہب
 ماوع .ردظوحم یرللوا شتا طبض تكلم بولک
 اسو هايس كب یرلکنر ؛بولوا یجز سلاخ هسیا
 تواک ذ رثا الصا هدنرلهیصانو « ردنیکر چ هلتیاغ یرا
 ۰ ردقو

 .هیحا رره بولوا لقتسم رادیکحرب كيموهاد

 رادمح 2 رک. ردراو یسر ضوضتع هند یک ٩
 قوچ یراذوفنو مکح هنبرزوا یلاها كناسژر كرکو

 .ردبکم ندارسا ید یناثلث كبلاحا موج ؛بولوا

 ندنیداق كيب چاق رب قرهلوا صوصخ هنتاذ كراریکح

 راکب یسهل-ج كرلنوب هک «ردراو یسهقرف رب بکر
 یرند .راردیک هکنح هدم راد

 صوصخا ىلع «بولوا ترابع ندندابع هرلیرو نح
 مر جوک قوچرب نوچا قلوا نیما ندنرمش كرلنج
 هرلغص قاطرب ابق كب ندقاّربوط .ردراو یرلنیاو
 .ورکم تداع ك٤ا نابرق ناسنا .رلردیا شتسرب یخد

 مایا ضەب هله «بولوا یراج هدرلنو ید یسهه

 مالسا ند .رارکود یناق ناسنا قوچ كن هده ر

 هدک اب رلیا هک دنبک ی غوط هلحاوس و ند. ضف نادوس

 هکر دا ومأم . ردشم هلوا لخاد هیموهاد زونه هدهسیا
 ندنشح و لاحو ید یراهراجب و ًابرق هیمالسا راونا

 . ردقحهرات روق

 غاب نافیچ ندجافآ عون رب یلو-صح یم رب كا
 سوم هدهسیدریلب هلرا تراجت یتیلک ندنوب «بولوا
 یمیدقیج هرغس ل رادہکح یآ طابش نالوا یلاصعسا

 یقداصت هنبرلنامز یمارحا رانا مخاط رب هد رک و

 .راروبمهلو تقو هنااصعسا كغارو یلاها ندنکیدتبا

 نءقاریوط هبل عیانص

 رب راط ندقوماپ هلبلاعا هیعرز تالآو هحراج حسا

 .رولوا لصاح یخد یاب ریرح عون رو _

 موق نروس تموکح هدیموهاد هدنوک ینوکو
 رصع ییا رنو بولوا نورعم هليا (نیوق) "
 هلبراکل رواکنجو تراسح رکنا ردق هبهدتلک هلوا "

 هدنلئاوا یدالیم قیاس نرف هدلاح یرلفدلوا روپشم

 ؟شثا سپسأت تلود رب « هلبا طبض ی( یوآ)

 | ندریمدو رلیسقاص خاط رب

 ود ناق

بع ندنمش راز, ماط ۱
ماي یلیخ هدنکلع .ردن را

 | ق و

 یاد

 نابرق ناسنا یلتیلکو هلبتراجم ریسا هدندنع رایلاپوروآو
 .ردراشلوب تربش هر هایشحو تاداع یک كعب
 عام ینصذق ناسنا مه یتراجت ارسا مه یلود هرتداکنا
 ندهنس رب . ردشا هرم تقو ییخ هلرلن و نوجا

 هدکعا هراح هلایموهاد یروهج هسنارف یدیرب
 لیخ ندنرلکدتا تمواقم هنادم رلیلیم وهاد بول وا

 ۰ رد*

 ندطیح رح ریارح ( ۱21215 ) ات
 یسهیاصا *یاها كنسهطا (وگنرو) ) ۰۳

 ۳ لوا نرق جاق رب ؛بولوا موق رب نالوا
 طبنط یرالح بیرق هرالحاس هلیلحاوس كنهر زج
 رانو ندنراکدتبا لیکشت رلتموکح غاطرب هدرلارواو
 تاعمراخاب هکر لکج هنب راغاطو هنیرافرط چا كن هطآ

 هدقماشاب هدلاحرب یثحو مت هدرلغاط یرلغاطرب هرد

 ندو «طالتحا هلرلس الم خد یرذغاط رب «بولوا

 ند2۰ردرلشعا ندع قوچزآ او ره دیا لومق یعالسا

 رزب ما ط رو هلیعرز جر, هرملشاب یرلنالوا لسمو

 31 مشحو ؛بولوا لوغشم هلعیانص ضعب ېک ىج
 رل و .راردهدقماغا هلا وا رکلاب نامه هسا

 هب رق .بواوا ناخ كب «هدراهسیا نک اسو قاقروق

 تمواقم هلموجح .هعلو یلاخ ندککرا یرلهبصقو

 یرلقحوچ یراکدریک هلا ؛كرهرردلوا یرلنیداق ندیا
 وا كرلنو .ردبرلتداع قتاص هدرارب هقشب بول آ
 هیلصا ماوقا نانلو هدنطعب كرتارج راس یهدنهج
 -دلوا یرلهنح تدارقو تبسانم هدرلهحرد هت هلا

 ینیدنلو بوسام ههمز یفناخ كنبراناسلو یغب
 هحاضعا بساننو ايس . ردشمهمهدا نیعت زونه

 لئام هبیراص یرلکنر «بولوا حجم هرایالم

 .زوکو قیساپ يک یک ك رایبالم یرانورب؛هدهسیا رسا
 اهد هن اح یماقفاف بویلوا لام یماقتسا كنبرل

 بک ادا هدیر لاو ؛ردراو یرلتباشم هدایز

 .التخا هلرلییالم كنیرانالوا سم ءرونل و یخد صاخشا
 هدنلااح تاشحو ؛بوشکد قوح ا یرلاوس ندنرلط

 هدکعا هطفاح ی رلاسو لکش لصا هسیا یرلنایاشاب

 ,ردهدصقانت هنوک ندنوکیددع هد كرلنوب قصا.رارد
 .الئاص یرلاغق رلمدآ یراکدریدلوا ندنرانعشد رب: و
 یرلن و هدننافو كنیرلاسرو هدهیبسر مایا ضعب «بوب
 .راردیا مذ ید ناسنا اصعب و مد هنب ردوبعم

 نر چرا



 یاد

 هدهطوا رب هلاع رب ره :بولوا رک اس هد رل هبلق عساو

 ئرلباوثا هر ریث الا وق رلذوا لک" هد هب رام .رورووا

 ررب ناقراص ردق هزد هدر داقو یرلفدراص هن رالب

 جافا یرلب دام ك رلن و ؛بوا وا ترابع ندهط وذ

 عورب یرلیاسوسو ندهک عون ر یرلقداب ندنغومق

 كوين ندهرباسو جاا هدنماقم

 .راردهدکمکزاو ندنس هلج نت حق تاداع

 یفیدلوا هعلقر ندننافاصم اعنص هدنع
 | نایاد

 .رودا ناب یوج توفاب

 كلاع هدیلاوث یاشمآ ( ۱21۱۵۷ ) 2

 ۵ مدر ر روهج و هوا تی 4و ج نوتباد

 «بولوا ریش روم هکر سم تارا ( یرموغتنوم )

 هدنسافرمش لاعث هرثمولیک ۷ ۵ كب :( یال

 | یدیوهدنساقتلم كنبرل ر : (یمایم تآض)4(رور دام )

 ۳۵: رگ ۷ و عفاو هدنقا.صْلا لح كنطخ لو ربمد

 ۔وا رہش رب لزوکو مظتنم تباع .ردعماج یبیلاها

 هد" ر جرطعو هدننعدو هرم ۰ یرلئاقوس بول

 تاجوسم هلرا هنیک ام تعارزو یسهیدآ لزوک ,رد

 | یرلتداع قةوص رلیش

A 

 یهاکترایز |

 | (رور دام) یعوح هک :اردراو یر هش راف هع ونعم

 هرونلوا كس ره هل وص

 | جلد
 | «نالآ »| .رارید (دنال جاد) یخد هلایالآ هلتسانمون

 [ ۰ هلروب تعحام هنن رل هدام «LUT» و

 | ندرت عاد
 هرتمولیک ۲ ۱ ۵ لا ردرون رام)و هدنساضق( ردرونب رام)

 هبصق رب هدنسهرآ كلوک یا قرهلوا هدنسب ونح برط
 تاجوسنم دوو رقاب هلبا یساها »۰۵ بول وا

 هردراو یر هناخابدو یرل هر اف

 فر ِِك

 هدایلارتسرآ ()۸۱۱۵5/0۲)

 (نوبلات)كنتهوکح (ایرونشو)

 ر هدنسدق رش لاعش هرتموایک #ل (تارالا)و هدنشابآ

 ۸۰ ۰و عفاو هدلحم رب قوح ینابئدعم «بواوا هبصق

 .ردعءاج یییلاسها ( ۸ ۵ 1 هل راراوحو)

 ,ردراو یدنب وص رب لویو یراق

 ۱ دروفسلناد

 اف ندعم د دعمم

 | موق یدنک رانانآ ( )00۱50۱ )

۱ 
 لار دادوج) تلاباپسا (Daimiel) 1 1 یاد

 ys ۲۱۹ كدیردامو هدنمابا

 0015 ر هدنسهیحا (ةشنام)قر هوا هدنبوئح
 ۔هووار عساوو تنام هدنفا رطا یسلاها ۱۲۷ ۰

 كنه یداو) یب (هنایدا وغ)» هدنراوحو یل ول ربهد؛ی

 .ردراو شعب

aes ی بوش كس (Deba) 

 یربن ( داس ) عبات هثغام را (دنس)ر | ابد
 كنب رلینهه رب ناتسدنه «بولوا هیصت رب هدی راک

 .ردروپشم هلب درعم 1 لوب نالوا

 قرد لوط ۷۸ هلا لاش ضر ۳
 هدنراراوح .ردعفاو هدنعاشرا هرنم ٤٥٠۰ قرهلوا

 .رونلو راب روبشم هلبکدلزوک كنب ربارق
 لوسر ترضح «بولوا هبصق رب هدناع ۱ ۳

 ن, هفیذح یسیلاسها هدندهع (ماص) هللا ] ۰
 ر ههرونم هنیدم هلمالالدو تسایر یدزالا نصح

 لاصراو ؟شعا لوبق یمالسا نیدكرهدیا لاسراتئیه
 هل رلعا دادنرا هد( ماص ) نیلس رلادیس ترضح

 رابخا كنهشذح روک ذم نالوا نوت هل | ی راتاک ز

 روب مازعا لهح یا ۷ هم رکع «هنیرزوا یدارساو

 هلعساوب یمععا .یدشغا هداعا همالسا ند ارهق «قر هلل
 هبصق ًارظن هنکیدتبا رکذ یتفیدنلو رازاب رب هدناع
 .ریلیشالک آ یمیدلوا بارخ هدعب كن

 لح رب قوچ یرابنا ندنسیحاون هرصب |
 .رویدبا نایب یوج توقاي یغیدلوا

E 7هبناشع تلود (یدنفا دج) ۱  

 غابد بولوا ندنمالسالا اشم 0

 جراخ هدنخرا ۱۰۱۷ .ردبلغوا كنیدنفا دوج مش

 .ردم ثیدخاراد هد ٠۰١۷۷ «بولوا لات هنسهس ر

 بصن هنت ولوم هنردا هد ۸۱ و ماش ندنکلس

 یوطاا هد ٩۰ «یسناق لوماتسا هد ۸۵ «قرهنلوا

 ۱۰۹۸ .یدیشلوا یرکسعیضاق یلیا مور هد ۹۸ و

 یلافو كن و رقنا هدعبار ناخ دحګ ناطلس دهع هد

 ؛هرکص یآ جم جوا بوک هنفشم ماقم ؛هنیرزوا

 ناهلس ناطلس دهع هرکص ندنسهعقو هیلاراشم هاشداپ

 نوک ۸ «هدهسیا شوا دعاقنو لزع ناخ

 -راشم ید هعفدو بواک هنخشم دنسم ا ب  هرکص

 -رارود ىا ناخ دجا ناطلس هللا نایلس ناطلس هبلا
 ندکدتبا هرادا یاوتف روما یآ 43 هلا هنس ۲ هدن

 لیدو لزع قیص قیص یابرا هبلاع بدانم «هرکص



 هو و نالوا لاح لا نک ا داتا یکم 3

 ENTE EDT دا قارام
 یبود رنج هدنب رف یاس س ناطاس و ؛ شا تافو هدنخ را " 1

 .ردشهوا :

 هتسهدام « دنوامد ۱1 E وارد دوخاب

 . هل روب تعحایم
 قرش كناتسراح ( ۱6۳۲6021۳ )

 - ولیک ۷۰ (  نیداراو ) هدننهح ۱ نیچر.د

 یرالغلفاطب و تنم ريغ .بولوا روش رب هدنفرمش هرتم

 یبیلاها 5 ۱۱ ۰و عقاو هدنسهروا كنهووارب یواح

 نفد هدنسال وح هسردم نالوا 3

 | دنوابد

 هی تاس وم یسهیسر راود ردق ه ره .ردعماج

 یرلی-ث راچو رازابو یسهب راجع تیما «یسهیعانصو
 یرلفاقوسو رار هر یرثکا كن رهاخ هدهسیا راو

 زاربا ینلکش هرفرب وب ان.اع «بولوا یلروماچ كب
 «ثاناویح هدربانب نالب روق هرک رب هدهنس .رودیآ

 هییلشاپ «بونلوا ترا یلتیلک ندهریاسو لاب «یرد
 دلاها لدرا

 هنفیلاکت ضعب كنیروطاربعا ايال آ هدننامز ناخ دم

 تحب كنيلاع باب بودیا اصلا ههناف تلود یراق
 كلام روک ذم ریش هدعب و ؛یدرلشمریک هند هاچ

 یسیلاها رثک | .یدشلوا لخاد هنسهرناد هينامع

 ناطاس یسیلاها لرش و .راردبا هدافتسا ی

 .رونلوا

 ۱ نو

 یه راهم راثآ قوج رب هدایلاتیا و هسنارف «بولوا
 -روم ریهاشم كن هساارف ید س لراش س ءردراو " ۱

 .ردراو یسهیخ ات "ب ریتعم زاب یلبخر «بواوا ندنایخ

 .ردشا تافو هد ۷
 ندنر رېش هعلشاب كعلدوان را(01ظ14) ۱

 یمانمه یونس هنتالو رتسانم «بولوا

 هرتمولیک ٩۰ هلرتسانم . دی رکی نغاعس نالوا 5

 هنغام ریا (نیردهرف) كني روم قد .هدنساع برظ
 (تاشد)و هدنسیقمش لاعش كيراچ رب تالحم ییداکود 3

 هدریاب ر لزوک قرهلوا هدنکنا یر بوت كنغاط

 یعنلآنوا س قاز (050556)
 ندنش رامعم ریهاشم یدالیم نرق

 هر د

 لزوک كب یساوھو باو یوم ۰ ردعقاو هدیق

 یسارح (نیرد) یضوط هننهح ترک لاوش «بولوا

 1 ۰ رواوا دن هووا رب تادم و لزوک هو

 ۳ و

 | -رش لوط ۱۸۳۱۲ هلا یلاوث شرع 4۱ ۳۳ 8

 ر ب د

 .هبکت ه نیر عماج ٩ اا ۰۰۰ برق
 .نایبص ینادتبا ۱۱ و هدشر ۱ ؛یمهسردم ۱۰ «یم

 «یبنکم ینادتبا نابتسرخ ۲ «یساسیلک ١ «ینکم

 نالوا دع قم« .ررلسم یسیلک عسق «بولوا دا رآ

 یقاط رب كنارق

 هرادا هدننر وص هیحأت اب و اضق رب هح رآ ی رب نده وا

 یرلنانلوت هدننهح ییرغ لاعش ینعب

 كلب اقم اکو و هدقغلوا قی رفت هلیعسا ریز هرد«یقرهنلوا

 هدق واقالطا الاب رد ید هنساضق هلل ریش ه رد لصا

 اقر (ربز "ردو را هقر الاش یسادصق هربد س .رد

 هنبآب ونج هبلانعف یرخواو هوچ رف كنفاعتس رتسانم

 سکوک كنصاضق هوراتساو هغورتما كنساضقیرخ وا

 یندآبرغ هلیساضق .رکم تانغاعسناصیلباو هلل رل هبح ان

 ايمو یبهبرق ۱۱۱ «بولوا طاح هلیساضت طام

 هدهووا یغاطرب كنسارق.رد واح یییلاها ۰

 یعب روسللام یسلاها بولوا هدرلفاط

 مالسا یثاثلث كنسهیموع “لاها .رونلوا دص ىلغاط
 یقاط رو

 تعارز یرثکا (بولوا نابتسرخ یردق ٹل ربو

 هلعیانسص كفت قفوا ید یغاط رو هلمادغا یعرو

 راسو هدلومناتسا یخد یدارفا 2 ءراردلوغشم

 -هم ر دکو ط تاابح هبلاح و كا ےکمک | هدرا رپش شعب

 هلکلمزتلم هد یماینغا ضعبو هلرلتعنص یک قلبح

 یک صم «هرآ «یادغب یتالوصح كناضف .رازبنیع

 -امزوا .ردنرابف ندرلهزبسو هویم شعب و ندنابوبح

 .ردفوچ یراعرم و زآ یران
 یتالو رتسانم یغاعس هربد .یعاهس

 «بولوا یرب تغاعنس ه ندیا بیکرت | ۰۰۶

 الاش «هلبنالو هردوقشا ندننهج یلاعش برغو ابر
 ام افر « هلیفاصس نرزر كنتالو هوصوق

 هرددودح و طا هل رلفاعس ناصیلبا یخد اب ونجح

 نداضق ٤ هل رلعا طام و راهفر (رب زاهربد الا هرد |

 . زدیکيح ندهرق ۱۷۲ هل ریش هرد «بواوا بکیم

 رکید ؛بوبلوا یهبصقو ربش هقشب نداول رک |



 ریرح .ردنرابع ندهبرق ررب یرلرکیم كبراصذ

 یسااها رادقم «ندنغبدم هل وا ا رحا ها شرح سوفت

 ۷ + ۰ ۰ ۰ ۰ ¢( هد بس سس هاب د یش رب یعاطق هدا

 دؤانرا یسهلج بول وا قع یر دل وا یغادنآ ندس وش

 ۰۰۰ کلا هدلاح یرلقدلوا

 دردم شا الماک یروصتو نایتسرخ عبا هنمهذم سَو

 - ودو روا ی ردف ۲ +

 تبالص «بولوا رلمدآ یرباو تسردنن یسلاسها

 ییدتبا بعشت یراهلاع .راردروبشم هلب رلتعاجش و
 «ندنغیدلوا یرلنداع قهاشاب هدکل رب هنن «هدلاح

 هدرلهناخ ضعب هدنرلغاط ینعی هدابسللام صوص ا ىلع

 هد رلي وک نالوا رعو هدهوواءرونلو هدابز ندیشک زو

 را رواشاب هدنروص رب بیر هنشاشاب یربش ییاها

 هدرلن وب «بوباشاب هدنبودب لاحرب رلیکهدراغاط «هدهس
 لوبق یرارفاسم یتحو ؛ردشهالوا تداع ید رتست

 داع هرانیداق یسهقبظو كا ماركا هنبرلیدنک هللا

 تالابم یءهدنصوصخ سوما اذهمم .روئلوا دع

 كمدوک ناق و هاسب .ردروصتام قوف یرلبصعتو

 .ردقوچ یراتباعر هنیرلتداع
 رکلاب «بولوا قلغاط یسضارا كاغاحنس هربد

 نوزواو راط هو یرلارح كترارب هشدارو ن رد

 هر اغاتط !یغد:یساشتف_ طامو ؛رولوا دنع هووا یا

 هرزوا تیموع .ردنرابع ندرل هب لزوکو ینلنآ طاح
 لب كنيلاها بولوا زآ یسهینابنا وق كنغارب وط

 عنام هن رل هعثلاچ یقص ید یرل هعصاخح عطقنبال یهدن

 نالوا ترابع ندهریاسو تابوبح .هیلع ءان .رولوا

 هلیماع ید هنعفد كنهيلح تاجاینحا ییالوصح

 ید یناناویح راس و یمع ؛نوبق .روبعا تبافک
 هردازآ

 هنسهلسلس ( راش ) یمظعا مسق كنغاعتس هربد

 ترابع ندنرلکتاو ترص كنغاط (تاشد) طور

 بونح را هقر هدنرلکتا قرش كغاط و .بولوا

 ريز" رد ید هدنرلکتا قرشو الا هربد هدنعسق ییرط

 (شخ رام)و (هچتآالپای) هدننهج بونح كغاعنس.رونلوب
 هل رلغاط (رولاو) و (تشینمول) یخد هدننهج برضو

 هلیماع یسیضارا تكغاعتس.رولوا دنع یرا هبعش كران و

۳۳۱۸ 

 1 مه یمانىف طام رکلار و ؛روبنل و هدنلخاد یسهصوح

 را ندنفررط تسوا تنسهنموح كغامربا نالوا
 . .رونلوا عج هرب کیا وب یراوص نوتب كفامس
 . یرخوا هدنغاتس رتسانم یربن نرردهرف ايو نیرد
 یرطوط هبییرط لاعشو لاعش «هاحورخ ندنلوک
 ندکدنیا قش هنابرب ندنایرب ییغاعس هرد «قرهفآ

 (نیردقآ) ناک ندلامش هدنلخاد یغاعتس نر رز ر,« رکص
 . هردوفشا «كرەنود یرضوط هغو ‹«كرەشلرب هلا
 ۲ ۶ هرولیکود ةهنزاكد ییتابردآ هلا قش ید یتالو

 یرلرب ییبخ رب تكنسارح یهدنغاعس هربد هل رخ

 هنساو را یضارا «ندنغبدلوا نرد یعاس «هدهسا هووا

 ندنجا «ندنغب دل وا 1 ید یرلیرب وک .روپمهاراب

 هرویلو عوقو تافلت هنس رب هحرندبا روبع

 «هلاعب ندنرلکنا قرش كنغاط راش یر (هقیدار)
 كنب ربش هربد «هدلاح یفیدق آ یرطوط هب یب رف بونج
 هبیلرغ لاعث .بوایکود هنغام ربا (نیرد) هدنفرط تا آ
 - رلکتا رغ كنب راغاط ثاشدوراش .راود یرغوط

 ندرلغاط نانلو هدنسهبرغ تهح كغاعسو ندن

 . «بولبکود هنب رهن نرد ید رلهردو یاچ قوچرب یا

 ا .راروبناخوچ ینراوص كلو
 | برغ ؛(هچرتشو) و اشل و «هءارغ :یرهلشاب
 هنز « چ وبیو یرلکوبب لا ید كنب رل نبا ندننهح

 (شفرام) هسیا یربن (طام) .ردیراباچ (اسرول)و
 هى رغ لامشو ناعبن ندنراکنا یلاعش برغ كنغاط

 - وص كناضف نالوا یمانهه «كرهدیا نایرح یرغوط

  لوخد هنشالو هردوفشا «ه رگص ندقدل آ ید یر

 كرهدا قش ی رلاذصق راصح هاو هت دریم « هلبا

 .رولبکود هننزیکد قاردا

 ۸۲ ریو عماج ٩ هدنلحاد یغاصتس هرد

 فیکت ۲ سردم ۷ «یتکم هبدشر ۱ «بتکم

 ۷ نورد ۲۳ ناکد ٤٢١ اسالک ۳

 . هاب ۳۷6 غاب ۱۷6 .نمرکد ۳۹۸ «ماج
 ۵۸و یی ٩۸۰ «راچ ۰۲۹۶ ەر ۱

 .رددوحوم نامروا

 تعحایم هنسهدام « ۱ الا هرد

Tabor) كناتسشح( -  

 - (هراهما)عفاو هدنسیونج مسق ۱ دوبا هربد
 رب هدنفرش تعاس ۲۰ كنلوک (ناچ) ؛هدنسهطخ | (نرد) یمظعا مف «بولوا هدنسهلام قیناپردآ



 كناتسشبح كد هنامز هارودوگت یشاجت بولوا هبصق
 .یدیا نیا

 DIDrSA و و حد ۽

 ا ا 1 ۱ 2
 لروکذم ءاول «بولوا اضقرب هرزغاعس هرب د كنتالو

 یرغ كنعاط (راش) .ردنرابع ندنعسق ییرغ لاعش

 برغ كنوو ندنمقرب كن سارح (نیرد) هل رلکتا
 «بولوا ترابع ندنرلکتا غاط ضعب یهدننهج
 « هل رلاصف طام اب رغ الا درب د اب ونح لهقر ًافرش

 هژیغاعتس نرزرو هلیت ال و هردوقشا ید الش

 | یسهبصق .ردشنم زاو قلغاط یسضارا .ردطاح

 کم اف « دیس هبرق (هبوقشپ) یکم «بویلوا
 یسلاها ردق ۰ «بولوا بکر نده رفق ٩

 الماک یروصقو نایتسرخ ی ۳۰۰ .رکلاب هک.ردراو

 کت ۷ «بتکم ۲ «عماج ٩ هداضق نورد. ردمالسا

 ۲۵ ۰۰ نیم رد ۷۰ نا «نورف ۲ «ناکد ٩

 ٤٥۲ اچ ۱۷۰ .هلرات ۲۲۲۹ «هحاب ۱۶۷ «غاب

 .رددوحوم نامروا ٦ و یعرم

or. 

 لوط ۷ مدیرغ ی ی
 هلا ۱۵ ۲۰ و هدبرغ

 ۲۶۰ كن( وتکیم ) قرهلوا هدنسهرا ى شرق

 ( رعت ) ؛بولوا لوکرب هدنسب رغ بونح هرتمولیک

 (بیط رح ) هج رابع .رویدیا لکشن ندنیوص یغامریا
 . ردفو رعم هلیعسا

6 85 ۵50۲( 
 NE ۱ ۱ رولاو درود

 «شغعوط هدنسهبصق (نود) هدنخ رات ۱۷۸۷ «بول

 «بولوا سیرتفآ ادتبا . ردشعا تافو هد ۱۸۹ و

 ندورتات هدعبو ؛شمراو هنیرب ندنرلبجویوا ورتایت
 یرلبانک هباکح شعب هللا راعشا قاط رب «بولیکچ
 لاغتشا هل رمشن رلهظن اط رب صوصخم هراقحوچو

 .ردشما

 ندنرل هک اح لئارسا ی e ا
 ندنش را ۱۳۹۲ دالبلالبق«بولوا ] ۰

 رادرسو ؛شمروس مکح هنس ۰ لدهن را ۱

 لتیبلاغ یغیدنارق ؛بودیک ههبراحم ربارب هلا (ثر)
 | تبلاغ و . ردشغا سیلخت ندنلا كنويناعنک یهوق
 هدنسهعوجم هسدقم بتک هدیصقرب ییدلیوس هدنفح

 كننامز .یدبا یلغوا |

 ی ب د
 ت

 | هدوبد
 .رودنا نایب یوج

 نایملایت | «بولوا ندهبقنح ءاهقف ی ی

 هدنح را ۰۳ و ؛شغعوط هدنسهبصق (هیس ود)

 موش و € را رممالا باک » تافو هدا راخ

 هدب رق ربط و هدنسهض وح ندرا

 .ردشع |

 . ردراو یربتعم فیلات کیا هل راناونع « هلدالا |

 رب هدنب رق ارا ییعب هد ( دغص )
 یسود « بولوا هبصق كجوک

 دل وا یسار لمة سم تكناهقف وابع قوحر بقلم هال

 .ردروک ذم هد « نادلبلا متم » یب

 | ورد

 رد هللا رف ةاصا ( هلدب دشت دوخاب فیفخ) 7
 هد

 تاتناک رك «بولوا هبصق ر ةا هالا

 روښص ندا 3 رم هنساخ ۳ رد نسصدنقا (ياص)

 .یدرلشمروس

 ۱. ۰ ت 3 0

 تنس ر یموق (یرتهک ) یک ه دنس هبصق و ندس

 ندنس هبم السا یالع ربداشم

 نععب هدعب «بو دبا هیلقع نوتفو هيدا مولع لیصح
 یموجم دل وهسنارد شلو هدننمدخ تالبشنم كرلراوت

 تدمرب «بولوا روب هکر یدابآ ناهجهاش هدنسانن
 .ردشعآ ثافو هد ۱۲۰۵ و ؛شمرک هربش ندربش

 : رد دنسهل وبقم راعشا هاج تس وش

 ور ناز هناش دراد كاج دص لد

 وا تفلا دش اب راعشا اب هک

 «نکیا بهذلا یمهرب لسان ٥ هنب یسخکیا س

 نالوا شعا رایتخا ینییش بهذم كرءهدیا ادتها

 یرل هم دنناع هدنناسل ودرا هک« رد (یلع تمالس)

 لزوک هدنقح رشع انا همنا هصلشا ید هدیسرافو

 تافو هدنخرا ۱۲۹۲ ه.ردراو یرلتعن

 ۱ : ردزوت رامشا دف نوش
 تذاوخ حدم دیبد نوچ

 ۰ ردشء ۱

 ءا ند ماما یا

 ۱دتح صا هاب هلا فطا هيا

 رج لاکاب
 یساک ه را چب هدب

 بس و
 هاوخ رذدع تمدخ ربسصقت زا

 هام و لاس ناج و لدزا

 تسام# ناوخ ان لمآ هطخ رد بشو زود

١ 
 رو صنم ./ هقدصا | نسخا ا هلردلا ۱ ا



A SE ۱ 
 ی ب 1 هنگ رز."

 ی نروس تموکح هدملح (دیزم نب یه نر سيد نب
 یردپ هدسنخرات ۵۰۱ «بولوا ندنکولم دیم
 هاشکلم نن دج ناطاس ؛ردیساب كنهلح هک هقدص

 بحاص «هدقدنلوا لتف هدنسهب راح مقاو هليا قوچلس
 هدادر «بوشود هن راسا كرمااراشم ناطاس هجرت

 ؛هرکص ندکدتبا نی نوهتقادص 9

 .یدبا شالوا مادغتسا ندنف رط هیلاراشم هاشداپ

 هاشکلمن دوج ناطلس یردارب هلبافو لدمج ناطلس

 تدوع هبهلح سد (هدن کیدا سولح هت یقوچلس

 هروک ذم ربش و ؛شعا لاصعتا هدعا-سم هكا

 هلرعج رلمدا قوچ . نددرکو برص ربارب هلیلوصو
 یسابع هفیلخ . یدیا شقبناط ریما یدنک
 هللاب دشرتسم یلغوا هنیرزوا یلافو كهللاب ربظتسم

 یردارب ندیا رارف هلتنارو یاوعد «هدنکیدتبا سولح

 املا هنیدزن كن هجرت بحاص رهظتسلا نب نساوا
 یار هزیلست سادو ۰ ؛شتا ۰

 ششلوا قوس

 هد سیا شماسلوا

 «هدقدلوا یلوتسم هطساو هلحورخ ندهلح نسل وا

 ییسیدنک هلبقوس رکسع؛هنب رزوا یراعشا ل رهظنسم
 شمردنوک هدادعب بوت وط

 هدنش دوعسم یسهداز ردارب هللا قوچلس دوج ناطلس

 ندب را هعزانم ران و «ق رهالشاب هک ا داسف یاقلا

 یدادغب تحو «شایوف هنراغو بیم هدقارع هدافتسالاب

 دشرتسم هفیلخ هنن رزوا كنو .یدیا شا هرصاح

 هنخ را ۵۱ ٤ بواضوا هنتموصخ هداعلاقوق كهللاب

 دوجم ناطلس كركو هلا هبلاراشف هفیلخ كرك كد

 دل وا بولغم «هلرهدیا هب رام تاعودلاب هلا ینوچلس

 هب ی زاغلیا یحاص نیدرام نانلو یردب ناق هاک هد

 هی الا هنس هلببق قفتنم ندنلئابق برع دج هاگو
 تالرک اب هدنرافررط قارع و هرمصب رارب هلرلتو

 هدنخ را ٩۲۹ تیارو ؛شعا رع راما كرهدیا

 قوچلس دوج ناطاس

 فلیاداتسا هد نانلو هدنذیعم یلتف لعف هدنکیدتیا

 ناطلس ؛«ردشمردتنا ليف هدننوبق سی یدندنک
 هحوز كسد .ردشعا جوزت یزبق كسد هیلاراشم

 ریش ربزو هسیا یزاغلیا تن نوناخ راهک نالوا ی

 كنوناخ فرش یس رک كنهدیز یزبق تاکاملا ماظن

 ۰يی دیا تاذ

 | ساد هدعب .یدنا

 تی در ت ق
0 e 

 ن ىلع os تالادا ۳3

 وا ندنکولم دیزم ی (دیم ل ۰
 . ناطاس ندوب لآ هدنخترات ۰۷ هدننافو كاب ردب

 م «هل ردار كرهک هنراما دنسم هلبام رف كنهلودلا

 . قوهلس كب لرفطو هبوب لآو هلباهجافح ین هل رلداز
  هدنخرات ٤۷ ٤«هرکص ندقدشاضوا تقو قوجرب هللا

 1 هردهنس ٩۷ یتراما تدم .ردشع ا ثافو هدنشاب ۸۰

 ۲۰ هدنسهزا سدنن هللا امرف هدرضم ا

 ۳6۳ ساها بولوا هبصق كچ ما نی 5
  لوبقم هلتیاغ فو رعم هلک غ د (قید) یریکدتیا لاا
 ۱ «یدىا رورشم هلیشاخ كرا عون ر

 بن هدست ون | لی
 | ناشع ترمضح « بولوا هبصق 71 و

 . هدننامز یلیلاو ماش كن هواعمو یفالخ ك (هضر)

 ا توقا یتغیدلوا شادا خف لدي لسم نب بابح

 وسو برعلا ةربرح هلتاو س .رودنا نايب یوج

 مقم» ید یمیدنلو عضاوم و ارق شعب هدر

 4 .ردروک ذم هد « نادلبلا

 ` هرق هدیطسو یایسآ ()45478)

  كسکوت طوبم هنسهلسلس موروق
 ۔هطخ تب كچوک نالوا عبات هربعثک بولوا غاطرب

  هرویرآ ندنسهطخ (دنفرای) كنيقرمش ناتسکرت یتس

5 

 هدنسهب ودح تهح «بولوا هرتم ۸٩7۱۸ یعافنرا

 . ییراقو ندهرتم ۵۹۰۰ هدنسهیلاعش تهحو 0۰°

 نا ندنرلهرد دمحم .ردرو سم هلرلراق ید م رس

  لیکشت یبربن دنفراپ نابکود هل وک (رون بول) وص
 ۰ ردنا

 مس د
 ي

 5&6 ) كنهرتلکنا ۲ رد
 یبوذح كن ( هسدما ) یدننابا

 1 هدنسغاشآ هرتم ولیک ۵ كنسيريوک هردنولو هل اس

دنلاصتا (چ ون غ)یقر هلوا |
 ۵8۳۵ ۷۰ ۰ .بولوا ریشرب ه

 ٠ .هرتلکنا هننرزوا یعسو كنءردنول .ردراو یسلاها | لف یدشرت سم هدهغانم
 3 رع ندنت الحم مویلآ «؛بودآ لاصتا تسک هننخاب ك

 .رد راویرل هقب راف هرتاسو ینبچو یسهناسرت .ریلب هنلوا
 یاقیمآ 6 زاغ و » یب (۵۱۲۲۵1۱)1)

 _هیلاعش ریهاج كن هع كلاع هدیلاعش اورد

 . رهش وب ی رک م یقاجنس هدننب 8 (ناغیشیم) ندنس
الوک (هرا) هلبا (رلق ۱ 11 عیعشو عرکو ماشو بیدا سا د .یدیا یزمق

 ٠ عقاو هفت هزآ یر

 . كناروا ؛هلفثو هدنرزوا یزاغوب ( نارول تنس )
 و راق تنس)«بولوا



 ل ج

 هلئسا و ندنفرط رزسنارف نالوا یرابح

Eهلبا یلاش ل ۲۲۰۳ ۰ ردشقلوا هي  
Ao ۱۸ 7۷۹ ۵۹۵ «بولوا عفاو هدب ضط لوط  

 «یرال وربمد ددعتم «یراص تاقتا ك یسیل ها 2

 تالآ «یرل هناخربهدو هن ام وکود اهات نافس

 لزوک كب ینا .ردراو یراهشراف هراسو هیءارز
 .روت و لوح»* یا ٤ نیشیق «هدهسبا مالغاص و

 € رازایو » عیب ( 060۳۵۱09 )۱۰ ٩

 هل ا ۰ اورد

 «بولوا ما نلیریو هناکدسم عقاو هدنسهربرح هبش
 هقالم (یلسلو) هلیسهررح (غنانب) هو وک ذم تاک اقسم
 «نکرا قم هناتسدنه هلبتقو . ردنرابع ندرواغنیسو
 - صوط كر هل دبا قی رفت یرلاروا هدنخ را ۷

 هنیح تلایارب عات هنتموک- هردنول هبیرغوظ ندب
 هرتم ولیک عب رص ۵ ىس هبعط» هحاسم .رد شمت وق

 .ردیشک ۲۰۸ ۰۰۰ یسلاهاو
 (دلود هببل) هدايا 1 (Detmold) ۱ ل

 - وا هیصق رب یارک ك 0 ۱

 هدنسبونح برط هرتمولرک ۲۳۰ كنيارب بول

 .ردعقاو هدنرزوا یربن (ارو) مبات هنغامربا (رسو)
 ددعتم ؛یلارس صوصخم هسنر «یسااها ۵
 هدنراوح و یر هش راف تاجوس۰ «یسوراپ یکم

 .ردراو یرلقاجوا ریشاببو ی

 ندنسابدا هسنارف (65۱006269) | ۾ 3

 هدعب و شا قاروتفآ ادا .بولوا 9

 هب هيدا تافیلأت تبا .بوشیراق ههیسایس روما

 :شمزاب یرلنووا ورايت قوچ رب هلا یعاسم رصح
 شفلوا لوبق هد هنفلاطعا یفناد مصا هسنارف و |
 هد ۱۷۵ .بوغوط هد (رول) هد ۱۱۸۰ .یدیا |

 .ردشتا ثافو هدسرا

 هرکص ندا رف كنساشعیابسآ(118۲6) | 1

 -الو رکب راید ؛ بولوا یربن كوك ۳

 رب ندا نام ندرلغاط یکهدید و دح یف لاوش ت و 0

 روان ؛لکشتلاب ندرهردو یاچ قوچ "

 ناهطب ندلاعثو ( ناب رح هدنماقتسا وا ردق هنسهبق ۵

 ۱ ندکدک ندنجای ریش دمآییعب رکب رادسشن « ھا رج "

 | دودح كنهروک ذم تالو 4 بوود هقرش یرکص

n 

 | قرهلرا هدنم ضط بونح هرتمولیک ۸۰ كنەرووناهو "

 أ
 أ

 ل چ

 ندکدنیا ذخا یرلیاچ شعب رئاسو یرربن درعس هایوص

 یی ربن (العا باز) ندلوص رورلادعب ندننای یربش
 - الو دادغب « كرهنود یرغوط هونح « هلا ذخا ید

 ید ی (لغسا باز) ندلوص هنب هدنن رق یدودح ی

 یرطوط هیونح قرش هدننلا كناماسو ردا ذخا

 ندکدتیا ذخا د یاچ (مهدا) ندلوص هنب  كرهنود |

 یرطوط هقرمش هدعبو یر بونحو بواح « هرکص |

 تلاو تسوا لدادغر ۰ رول وا لاو هدادغد 1 قرهق آ

 ندغاص لغو بيرق هدایز هنسارح تارف هدنفرط

 هللارف هلیس هطسا و رالودح یعیبطو یعاص قوج رب

 (هلاید) ندلوص هدنفرط تلآ كدادغب . ردیا طالتخا |
 لر تااع ایفون هی مش بوس ها افشا ی وین
 لصاو 4(هرامعلاتوک) و ؛ ردبا لیکشت ارحم رب یلغیش
 - ربا لودح وب رب هئارق هاما (یلاطش) « هحضلوا

 یرطوط هیونحقرش هنی هدعبو قرش «هرکص ندقد |

 ۔ وص كراباچ قوچ رب ناک ندندودح نارا « كرهلود
 تارف هدهن رقو ؛ رياآ ین رب (هخرک ) تبابنو یرل

 « ردیا لیکشت یتغامربا (برعلاطش) « كرهشلر هلل ر

 ندنعا تنهرمصب 1 هماود هدنماشقنسا وا هب هد و هک

 « كرەشلر هلا (نوراک) ناک ندناتسزوخ « رورلاب
 - هلحد رول وا تصزم هس راف رك ىع هن رف روک هرصب

 9 ONE ي

 ةد ەزآ رخ .ط یعحش الا ردق هلص وم صوصذا

 یلبخو هلک اک هلصوم ندرکب راید « بولوا یلشینبا كبو
 رک كجوک ردق هدادغر ندلص وم ٠ ربابز و هلتج ز

 ۔ وص هسرا كنعسف نالوا یغاشآ نددادغب . ریل, هيلشیا |

 رلیک كجو « ندنغیدلوا زود یسارجو قوچ یرا

 یسلنوق هاح رب تحولی هلوا لباق هنبریس رلروباوو
 یآ كنار نالوا هدناتاد یالو مرصت . ردنابآ

 - لغاط هدناس ۰ رددوحوم راقلقاطب شعب هدنفرط

 مس وم یخد هديا نیرشنو ندنسع را كراراق ید
 ضب « بوشاطیرا وص كنهاحدندنن رک كنب رار وغاب



 ل جد

 یربش دادغبو یناعورم یهدنفارطا یسارحم هعفد
 تسوا كنسارح تارف یعبانمكنهل>د «راصاب وص ید
 «بولوا هدنلخاد كنه راد فصن رب یکیدتبا لیکشت كن

 كب هنسارح تارف هج یراقو كا كنسارجم هلجد
 ب كنارفو هقرش كنهلحد « هدلاح ینیدلوا بی رف

 هریرحو رکب راد هدنرلنب «هلیسغ آ یضوط هبیبونج
 لیظع رب کیا و هدهسروبلاق هطخ رب عساو هلبرلع"ا

 «هلیسف آ ًابزاوتم یغوط هینونح قرش هدیسیکیا
 ۱ دادغب فلمسل وا هداب ز یلالبم یرط وط هق رش كنارفو

 طالتخا هلرالودح قوج رو برق هنیربر هدنبرق

 ۱ كنبرب زاربتب هدیغاشآ اهدو ؛ را رابق یهر رح« كر ەدا

 هرب رج یا رب هاله ی طو ط هبرط كن رکیدو هقرمش
 قا ص بولوا هدنسهزآ هنرف هلبا دادغب هک. ردیا لکشت

 كرلیداو ریس ید هرب زج ۰ ردقورعم هلی راسا طساوو
 یرلوص كنهلحد « بولوا بصنم هئارف یسهلج نام»

 هلل رلغاط ناوو سات

 كلاع ًاعسفو ندرلغاط نالرا دنم هحی و هنناریا دودح

 رک ذ هلیسهرمص هدیراقوب یرلهحعلشاپ . رباک ندهیناریا
 (هلاید) هلبا (العاباز) یرلک و یب كا كنبراعبات نانلوا
 ۰ ردیرار ون

 هج ر لنهج قاعو هرب رح كنارف ل رکو هلحد رک
 قورع كرلاروا راوص و « بواوا یرلتیمها قوچ كب
 هلرک هصضارا یاورا رکو ؛ ردهدنهکح یس هینایح
 هدافتسا قوچ كي ندنراوص هصعوصخ نافس ریس
 قوچر هدنسهرآ رېن کیاو هدهعدق هم زا. ریلی هنل وا

 زس هلصاف ین رط ره كنهرب رحو قارع بول و رالودج
 5 هدنرزوا یسارجم هلجد هلهو ؛یدیا هدنمکح هجتابرب
 قش هلحد موبلا . یدرونل و راهبصق و ربش قوچ
 a زعب ندنجما یرلهرکم كتیالو جوا ییدنیا
 - دشلرب هللارفو « ردا روم نددادغب و لصوم « (رکب
 نالوا کک كرلتبالو یکیدتیا قش ید هرکص نکا

 رحم . رک ندنجا یر کیم کند الو هرصب

 ید ندنف رط لوص تكسار ج

 هدنرزوا یس

 تیرکت E یدوش رلرېش نالواش و هلیتقو

 لصوم . رددوحوم ید رهیصق ضعب 1 اماسو

 هدنسارحم . ردراو یسیرب وک رر هدهراعو دادغب و

 . روینلو راهطآ كچوک قوچ رب

۳۱۱۳۲ 

| 

 ندنفیدلوا یطالنخاو تبسانم هلئارف كنهلحد
 . « هدهسردیا اضتفا كا دع رب ییسهضوح كنسکيا
 یمهنضوح كنهلحد « هدلاح یغیدنلوا رابتعا هصربآ

 -ارغحو ن نلبد ناتسدرک لصا « بولوا عساو یلرخ

 فورعم هلی راما ناتسهوکو  لابح هدن ات آ مالسا نوبف
 « رکب راید . ردلخاد هبهننوح و رار قلغاط نالوا

 كنتالو لصوم هلبراغصن كن رلتبالو ناوو سدلتب

 كنهلجد یرلفصن كنبرلتبالو هرصب و دادغبو یفوتب
 رثکا هبناریا دودح . رویناو هدنلخاد یهضوح

 باز هدهسرودبا بیقعت ییطخ هایم یسشن هدرلف رط

 كلام یسالعا ےس كنسا رحم (هلاید) و یعبانم تالغسا

 - ایا (نالیدرآ) مبات هناریا لنو هدنلخاد هیاریا

 هلحد یسبرظ مسق كنانسرولو یعسف رب ید كنه

 . روینل و هدنلخاد یسهنضوح
 نویفا رغح هلا (كح هلحد 9 حد

 :روبنلوا رک ذ رب یکیا هدنرات آ مالسا

 ۳ تری ۶ هدنبرق هیسداق « بولوا عبا ههلحد یرب

 (مهدالاطش) موبلا ًارظن هنغی دنلواناس و تصنم

 هدناربا یرکید س . ردکر ک هسلوا ینہ كياچ نانبد

 تن هس راف رح« هلناعم ندنرلغاط ناتسزوخ «بولوا

 ۱ . رولوا
 - اس اک ارم دیعص هلیس هما مرم 4

 ۱ مجس» شید زا Il ۱ لحد

 کهدنکو ا كعوصم « بولوا روک ذم هد « نادلبلا

 هدنر هطبرخ كرابلابوروآ و نالوا کوب لا كربارح
  كنهطآ نانل و روح هدنن روص ( 021۵16 كلحد)

 ۱۵۰۰ و یسهرق ردق ۱۰ . ردظوحم یسوا ینبع

 فدصو یحجبا هریرح وب هلبتفو ۰ ردراو یسیلاها
 نالوا لوغشم هلتراصو « بولوا یدرکیم كنب رادایص
 ۱ . یدیا نیکتز كي یسیلاها

 كا (ورع نب نجرلادبع ورع 2 احد
 « بولوا ندافرظو ندرلینغم روبشم

 . « شماشاب هدننامز كنيداهو یدهم ندهیسامع یافلخ

 هلینالانسح . ردشفل و یصاعم هلا یلصوم میهارباو

 . « یدشلوا لدا هنیرلهبطع قوچ كب كناربکو افلخ

  نوراه ینافو .ردلوقنم رداوو تایاکح شعب هدنفح

 . ردلوا ندنتفالخ دیش رلا

 ندهاصع صاوخ (یبلکلا ةغيلخ نب)
 1 (مهلص) هلال وسر بناچ « بولوا



۵ ۵ n 

 ماعا هنیدزن كمور ممیق نوجا توعد هقح نيد
 هنمدنفا هانبتلاسر كیاربح ترضح . یدیشلرویب
 ۱ نی دلاخ ۰ رد ورم ییدنروک هدننروص كناد و ًاضعب

 بیکرت ییاول
 ندننهح قرش لاعش هارغاصس هنیلم وک ندنتهح یلاعش |

 ثیداحا ندنسیدنک نیعبات شعب راسو هبواعم نی دیزب
 . ردرلشعا تیاور هفیرمش

 ت وش < بولوا ن رل هرع نارب | رتخذ ب وا فول وا نشو خاش لا و
 : ردندیراعشا "هلجج

 دراد یک اناد مدح زا قشع یاوسر وکم

 دراد یلاع مه ندشاوسر و نتشک قشاع هک

 رعش و هلیساک ذو لقع برعلانیب
 ۰ ۳۷ a . ۳ س وسحد

 نیداق رب هرورشم هلبتحاصفو
 ۱ ارز ن طیقل نالوا سیر تانسبق می ین . بولوا
 نلسرلا دیس ترضح ثدالو . ىدا ی زی كەر

 iS 2ا صاع ی هلا ےک ی هدنرلانثا (معلص)

N۰ رویک یرکذ هدنخ را یسهلد  

 یم بن رب هدنشح ی رد ناثل وا لتف هد هب راح ول

 . ردروک ذم هد « ینانا » ¢ بولوا یراعشا راسو

 ادتبا مسا و ؛ بولوا برعم ند (شونرتخد) یعسا
 . یدشعوف هنبزبف كناورشو

 « هلملحر هناتسدنه «هدلاح یی دل وا

 . یدشلوا لخاد هنسهمز ی(نایدحا) كحاش ربک |
 م.دقن هبیلاراشم هاش هدننوط ماحرتسا یر وک ذم بصنم

 هردندب راعشا *داج یار وش یفیدلوا شلبا

 دش دهاوخ یدحا رخآ لد هداس نیا

 ۷ دها وخ یدع هالک جاتح

 راب دص یزور رارطضا تیاغ زا

 دش دهاوخ یدمرس تورب نابرق

 اس یزد ا مود اخا ویو - اس یزیکد رهطا كنیلبا 271
 هنردا «بولوا هبصق رب هدنلح 2

 ۱٩ كنهنردا هبصق ۰ ردب رکي كغاعسرپ عبا هنتالو

 عقاو هدنصنم كو ہ دنسب ےک بواح هرتم ولیک

 كب هردعقاو هدنسا ع لاوش هرتم ولیک ۲ كسونا

 | یهلول كنلوب ریمد یلیا مور بولوا هبصق رب کی ۱

 ا یساوتنم كنهبعشرب نالبرپآ ندنففوم سوغرب اط رلوص هدنرلعسوم راروغغاب ندیس و هنپ .رویلیب ذا

 بسک هنوک ندنوک یرب ندنخرات ۱۲۸۸ ییعب یی هنلوا

 - وحو كنناهل نالوا روصتم یساشنا .ردهدکا نارع

 اهد هدنلاح یریهطن كرلقلفاطب یهدنفارطاو یسلک هد
 هدلاح یی دوش تا یکحەدیا عسوو قر هدا ز

 ر, ؛ برش عماج رب «یبلاها ۲۱۰۱ و هاخ ۹

 6 ئ د ۳۱۳۳

 هناح ددعتمو یماج ۲ یسهیادتبا بتاکم ۳ « یسید

 نالوا یباتم یساضق جاغآ هدد س .ردراو یناکدو

 بص « بولوا یر كناضق چوا ندا

 اب ونج هل راضق زونبا ندنتهج ییونح قرش «ولبفوص
 ول ید یسهطآ ثلرداس .ردطاحم هلزیکد رلهط آ ید

 رنبهاش ؛كحدرف « یرطم كل ردایس ردقمم هباصق

 بەرق ٤٤ هلا هیحا ه هلرلمسا راصصاخوط و

 «بولوا ترابع ندیشک ۲۱ ۲ یسلاها .ردعماج
 راغلب ٩۰۲۱ «مور یس ۳۱۲۲ « مالسا ی ۰
 . ردیطبقو یدوبب « ییمرا یروصثو

aSبیک ت یتبالو هلردا . ا  
 «بولوا یرب كغاعبس ٩ ندیا | 6

 ( هل راقارمس لاو افق « ه ردا 1۳ هى هوک اب رغ

 قاجس . .رددودحو طاح هل زېکد رلهطآ ید اب وتح

 «بولواترابع ندنراراوح هلراغ-|یسق تكنسا رج خرم
 طور هبا ولو یځد ینهطا (كردام-)نانلوب هدنسید راق

 ییدلرتسوک هدلودح یءدریز «هدلاح یفیدلوا قم و
 ۱۹۸و هبحأت ۱۲ ؛بولوا بکم نداضق ۳ « هرزوا

 ترابع ندیشک ۰7 ۲۹۰ یسیلاها .ردعماج ییهبرق
 یس۲ ۰ ٩ ۷ ؛مالسا یس۸ ۶ ۷ هل رادغم و بولوا

 «یمرا هدیرادقم ییرحو راغلب ی ۱۲ ۸۹٩ مور

 زود ًاسفو قلغاط امف یسضارا . ردیطبقو یدوبب

 هردتبنم كب یغارپوط ؛بولوا ترابع ندراهب قاچآو
 هدزونبا هلابرج یرغوط هبونج ندلاعش یرہ جرم
 ندیا نایرحو ناعبن هداول لخاد .رولوا بصنم هزیکد
 کلا «بولوا بصنم هغامر اون یمهفاک نامه كراوص

 و .رولیک ود هزیکد ندیرغوط هرد كچوک جاق رب
 ردق ههئروا  بودیا ریس رلیک كچ وک امدقم هدقامربا

 ندنسهلوط هلموق كنسارحو بصنم .نکیا هدقمقیج

 - وط ندرلدس نالیربدبای نوا لآ وص هرانمررکدو
 هل ریدزوب رللاص كچ وک ضعب کلا هدلاح ییدعت یال

 رب هدنب رق صنم صوصخ"یعو «دنفارطا .بوش
 نالوا مالغاص هدنناذ دح ران و هک ردبا لکشت قلفاطب

 هلا جاغآ هددو زونیا .هاکعا لالخا ید یتساوه

 یتالوصحم هجلشاب . ردقوچ یەت” كنب رراوج
۱ :1 ۳۳ 

 ؛یراد « رادواچ « قاچرو « ماسیس «هرا « یادغب



 ۱۲ ۷ کو ES یا SAFE ام

 ۵ . ق کا

 « قوماب « نوئو هل وبح وان و كجم ؛نوسینآ

 ندیماولا رامز ءویم یامو نوتنز «موزوا 8
 بول وا لصاح یصیق عو رب لزوک هدب رکم .ردن رابع

 اس رقت یونس هداول لخاد ., ریل آ ییالوصح یینیلک

 یدیطومالپ .رولوا لصاح یادفب هلرک ۰
 یونس « بوایر دشت هدیرلکح و كرا . ردفوچ

 ۱ ۳۵ و یونس.ربنلآ هزوق ولک ۰ ا

 لا ككیباو نوتوتو موزوا . رافبچ یخد بارش هّبَق

 ؛ نوبق .رولوا لصاح هدنسانعق ولیفوص یسیاتیاک
 ید یسهیلها تاناویح یک راوناجو ریغیص «یگ
 « بولوا ترابع ا هبلح عبانص .ردقوچ

 لا۴ا یلاخ یداع هلبا ےلکع ون رب یلغیابط ہدرلب وک شعب

 هدنتعسو مود ۰۰۰۰ اب رقن یرانامروا .رونلوا

 « ماچ یلشی رب ولا هروک و نودواو هت-سارک «بواوا
 هرونلو راحات واسو راترب «ناق « نکروک < هشم

 (ییوک هحاوخ) و (ابقهرف) هدنساضق جاغآ هدد سفن

 هلرارباق ی راقوو یغاشآ كنساضق ولیفوصو هدنراوح

 نوهتآو ربثاب نوشروف یلیس هدنرهبرف ناربو هرق
 عقاو هدنس هح ا رائیکاش كن اضف جاغآ هددو یرلن دعم

 . رددوحوم یلدعم روک یند هدنعقوم ( هردنا )

 ییا هاول رک .ردفوج ید یرلشاط هاو نم رکد
 ؛ بولوا هلبا ییا هد (هرف) عثاو هدهفاسم تعاس
 هدنرلبآ سوئسغاو سبام را عفا هضاما شعب

 ید یرل هبشا بارخ لشعب رين الر وط رامدآ یلیح

 ۲ ٠ رے ۲ «عماج ۱۰۳ هداول نورد . ردراو

 اسیاک ۸۱ 4 رتوهیکت ۱۸ .بتکم ۱۱۱ « هسردم

 «نورف ۰٩ « هزاغمو ناکد ۰ «ماچ ٩ «رتسانمو

 ۲۰ ؛یهشرباف قیقد ۳ «نمرکد ۳4۰ « نا ۲

 ۱۰۳۰۲۸ هاب ۰۰۵ غاب ۱۹۱۹۱ ‹«كلتغچ

 نامروا ۲۰۰ ۰ یعرم ۲۱ «ریاچ ۱۸۵۱ «هلرات

 هرل هبحان و اھو لغاحس .رددوحوم هوشچ ۲٤۹ و

 :ردیتآ هحور یی

 ارق رادقم هبحاأت اصق
 ۱۳ یرکء
 ۱۰ كجەرق

 4 واضح اع وط جاتا هدد ۱۰ رانیهاش 1

 ۱ دل ررایس

 ۱۸ ىلعەجوق زونا

 ۱۲ هلاصیب ا ۱
 1 نامشپ
 یلکی 1 ۲ کیت

 ۹ هدا وایفوص

 ۲۳۷ رلربنق
 ۳۰ ریبک دشب رد

 طالتخا هلزکد ندنفرط لاعث هلیتفو هک.روبنلو لوک ۱

 یاقیرمآ ( ( ماهدد Dedham)  lîم ۱
 هدنتبروهج (تسوچاسم ) كنه

  ددعتمو یسلاها ۷۳۵۰ ؛بولوا هبصق رب یرکیم

 . ردراو یرالوب رپمد

 اط م 2

 هد له طح « بول وا ندنمط ۳ تیمش دم دیس) | مداز هدد

 ۰ ردش#ا تافو هد ۱۱۷۲ .یدا راو یسهمان تراهم

 .اراد »|. ردیرعم  (درکیاراد) ۱ 2ا
 ت درج ارد

 .تعحا م هن ەدام « د 3

 قباب ردآو هدقلد وا رآ ) Durazzo ) ارد

eبولوا هبصق رب هدنلحاس یزیکد » 

 كب هردو ةشا هردب هوک سم نغارمس رب هدنشالو هرد وفشا

 لاعث ردق وا نامه كنارب و هدنبونج هرتمولیک ۰
 هللا یلاعش ضرع ۱۳۱۷۲۳۲ قرهلوا هدنسرغ

 | عساو هبصق .ردعفاو هدیقرش لوط ۰۳
 تنور رب قلایف هدم ساب ی لاوش یادم كیوقرب

 ربع و قفوا هدنن ونح «بولوا نسسوم هدیرزوا

 . گزوطرب عساو هدننهح لاع .ردراو یناهلرب ظوفح

 هاش تكیدن و هرکص ندخف نکیا یناول ل رهش ؛ بو دیا

 لوک «قرهنلوا دس یلخدم نوجا عنم یرقن كنس

 زکد رکلاو ؛شمک هنلاح قلفاطب یمیفوط اهدو

 ؛بوریک هیر راهغلاط تقو یمیدلوا یهلوطرف

 یساوه كنهبصقو دیلوت ییهعبص ,هلکعا نفعت هدعب

 ۱ Nis eiie کلا هدلاح یبدعش تكحارد ه راردنا لالحا

 عماوح ددعتم «یسهعاقو روسر بارخ«یسیلاها ردق

 هقیتع راثآ قوچربو ینراج كلشیا یلبخ «یسهفیرش
 . قیر و عسوت یلهنلوا ذاا یررکرم یناصس .ردراو یس
 قیئاب ردآ تكنملیا مور نوش ًاعقوم «هد۵سیا هدکعا

 ۔راق تنیس دن رب و « هنغردل وا یسهاکسا ا هدیزیکد

 یسهءدق تیما ندیکب هروک هنغیدنلو هدنسدش

 رتسانمو هنداشک كنناعل نالوا دودسم «نوجا قلو

 طبر هلیطخ لو ریمد رب هلوباتساو كيالس هليقیرط
 ۱ رهووا تانمو عساو هدي راراوح ۰ ردح ات هذغل وا

 یندعم ی 3 یک یمیدنلو رلنام روا لزوکو

 هردورم ید یمیدنا و

 3 «یلنیمها هدع دق نامز .بولوا کسا ك ج ارد

 ایریلبا هدتشاور رب ۰ یدیا روش ر اک تراس و كوب



 یر هنلوا نیبزت و نت نت ۱ ا و 7
 -رلخروم نانو یا .یدیا شل 1 ییعسا (موبن

 یرایات و هتنروق ریش و هسیا هروک هنتاور كنپ

 هر هنوط رف هدراوح وا فروا شا ندنفرط

 ۔ادیا) هلیسانعم « یلهرطاخ » ءانب هنغیدلوا یلتدش _

 سیسأت هترزؤا ایق ییاو ( P03 سونم

 نویخاربد ) هلیسانعم « نیترعع » بم هنفیدنلوا
 لمعتسم هد هکر لرک.ردشغل وا هست (۵0۵۶/۰۵۷

 یرلکدربو درادژانرا هدنلحم كركو كاا جارد ر :

 نیئالو (رویخارید) وبشا كا Durres) سرود)

 و ندنیسا ( مویخارید ( هسه ویش كنا

 و هدعدق نامز هدلاح ره .زدقو هش هدنغیدلوا ۱

 ن و ندنناکلتسم كرابنانوب ریش |
Êنکاس هدنرافارطا رایان ندیا تماقا هدنوو ؛یدیا |  

 نقم هرلنو نوڪ قلوا نیما ندرانابریلیا ى

 ایریلیا هدعب .رلیدبا هدننب روبجم كمريو رلیکریو نیعمو 1
 ید یربش و «هدن رلکدتبا توق بسک یرلرادږکش 1

 ییروهج امور تیار «بودیا قاحلا هنب رلاکلاو طب
 .یدیا شل هل ندرلناب ریلیا هلککود رلناق قوچ كب

 حسو هلیسهدایز مویخارید هدننامز یروهچ امور ۱

 یلیخ ندامورو؛شعازرق تیماارب وب «بودیا نیزاو
 تح .یدرلشعا ذاخا نطو یربش و راهلاع و
 -هرادا لقنسم .بولوا لثا ید هنازابنما ضعب ربش 1

 كناربک نالوا روح هکرت ییامورو ؛یدبا راو یس

 راسو سویپءوب هدعبو نور چچ بوک هنیگح ین
 كنفلروطاربما امور ۰ یدراشهکچ ناروا راروتانس
 ذاشنا یاب كنغاروطاربعا قرش هدنماسقنا ۲

 ؛بولوا یارک م كنشلیا اب رلیاو ؛ششنوا روصت یوا _
 یربش مهم لا ه رکص ندهینیططسق كنلروطاربعا و

 ےک ا هنتیمها هدهرصوا .یدیا شم ةن
 هلاحا هنادناخ رب ندننایعا ربش

 دیاشاریو یمان (یسهقودوچارود) هران ویو شهلوآ _
 E فعض راچود كنغاروطاربعا مور هبنیط:طس

 هداروا رنو بوک هنطبض كرلنامرون هنیرزوا

 تموکح كچوک رب هدنتع یسهاج كنب رللارق ىل وا

 . ردشمروس مکح لارق جاق رب لا لیکشت

 تبا بوک هنطبض كنتروهچ كيدنو

 یس هرادا «قرهنلوا

 هدعب
۹۰۸ 

 ا ر د

 «قرهنلوا 2 هدئافز نا ناخ دی یاب ناطاس هدنخ رات ۱

 یو ددنقووا .ردششلوا لاخدا هنسهراد هباقع كل ٤

 یدرکم هیحات رب كجوک لوا ندنو «بولوا هدیندن

 ردما طبر هکیالس یارد هدننامز رلیلامور .یدیا

 .یدیا راو قیرط رب لکم هلم! ( سویناتخیا )
 [ ۰ هبرویب تعجارم هنسهدام « سویتانغیا » ]

 ه نانلو هدنراوح هلا هبصق یساضق جارد س

 «(ناربت) قرش ؛(قایغ) الاعث .بولوا بک نده رق

 ءردطاح هلزبکد خد ًابرع «هلبرلاضف هبا وق ًابونج
 هدقماطشبلاچ هننعارز قصآ تولوا تیم یسضارا

 ۰ رد

 بیکرت ینتبالو هردوقشا . یغاجتس ۱ رد
 « بولوا یر, كغاصس ییا ندیا ]

 «هردوقشا العش .ر ودیا لیکشن یس ونح مش كتبالو

 اک رد كتلو رتتسانم ندنتهح قربش لاش

 قینایردآ یخد ًابرف .دلیرافاعتس ناصبلیا ًابونج و
 ناربت « قاش < جارد .رددودح و طاح هی زیکد

 قایش «بولوا بک نداضق  هلرلعسا هاوق و

 یمهیحات ۲ هلرلا (عشبا) و (زرب) قحم هنساضق
 یسیااها رادعم.ردعءاج یه رف ۳۰۲و «ردراو ید |

 ۔ایتس رخ رادقم یرح یهداول رکمو دؤانرآ یسیلاها

 ور توک | ارا ر ینادعام نک
 قرش كنبرلاضف هاوقو ناربت رکلای«بولوا قلهوواو
 فصت رب یغط (بارط) هدنهح و .ردفلغاط یتهح
 (نسرا )و (مشیا) ندنرلکت ا.بولوا دنع هدنلکش هرباد

 تسمو لزوک زرب ابزاوتم کیا هک «زافآ یرا رپ
 4هنزیکد قیا ردآ كرهدیا نایرح ندنجا كنهووا

 (هتوپسو ر)و شوکرت « (یزز) یسیجرب .رولیکود
 . ردبا ذخا یناچ (هفیناراس) ےک او ؛ینرلیاچ
 ییا هلبسا (هاوق) و (یجراد) ید هدنساضف هاوق
 رادل وصح و تبام كب یغارب وط . ردراو یاچ كجوک

 - هبسو هوم هلا تاب وبح راسو چ رپ « هب رآ ( رص

 هم سر رب ندنسهاکسا جاردو ؛ روا وا لصاح یعاوا كوا

 یرلنامروا .روُماوا جارخاو لقت راخذ یبح هبا يااتباو

 یلتباک ندهنسارک « هلغلوا بیرق هزیکدو قوچ ید
 یلرخر ۰ ردفوچ ید یرلهحل ء ریل هنلوا هدافتیسا



 ا رد

 یرب چ « هدهسنا یوم یغیدنلو ید نداعم

 و ردەدقمالوا جارخا

 ۲۲۹ تزوهلو هد | ناخ لیعاممادد
 یتیم لحاس كنبربش (دنس) قرهلوا هدنلاعش هرثم ولیک
 یلئیلک یاو ۲ ٩۰ ۵ «بو)وا ریشر هدنس رق

 تاشیا هلانسناغفاو اج وسم قو اپ

 ۰ ردیرکم كننلایا (تاجرد)
 هوا تكيابامسا( ۶۵ 9

 و عفاو ۳ | هر وغارد

 . ردهطا كچوکر ب هدنبرق كنسهریرح (هقروام)

 قرش بونح كنهسنارف (Drac) ق

 یراقو » «بولوا رې رب هدنتهح

 یضوط هییرط لامش هلاعب ندنراغاط « پلآ

 (هرزبا) «قرهلآ یرلوص كرلباچ قوچ ربو «قرهقآ
 ؛هرکص ندناب رح لالهرتم ونک ۱۰و ؛ رربک هنئلابا

 «بولوا هدنیهح لیس رب ۰ روانکود هنن رپ (هرزبا)

 وص هرته بعکم ۶ ۰ نکلا ەدە هدرلتقو یدام

 ٤۰۰۰ وص ییدربو هد هيا هدنناضیق «هدلاح ییدرب و

 . رولوا غلاب هبهرتم بعکم
 ۰ هنئآ یکسا (0۳2600)) ۰ ۰

 ابا لب ۳ ۱ نوقارد
 عضو نیناوق اط رب یلتدش تباغ هدنرلخ را ٤

 و نانلوا فیصوت هلرببعت « ررحم هللاق » . یدشعا

 یمهناب*ح نیناوق  (نولوس) یبناوق

 berge , ۲۵ ) ] کرتکارد ۳2160)1-)عربسذک ارد دوخ اب

 ارد

 ۰ ردشع | ل اطبا

 ۳۱ ۳۰ بولوا لابح "هلسلسرب هد ون یا رفآ

 یتور دیماو هلتسهرآ یونح ضرع TO هلبا

 دتع ردق هنبرلهنروا كنتموکح (لاوسنارت) ندنتموکح

 1 هبقرمثلاعت ندب رغ بونح یتماقتسا .رولوا

 ا رب دلا اتزاوتم هل لجاس 7 تولوا
 را تكسکو كا هریثازوا هدهفاسم كلهرتم ولیک

 طبع رګ هلساس و ۰ ردردق ههرتم ۳۳۵۰ یعافترا

 یمالطآ طرح رح یتس هل ام یدنه

 ندنفرط رلیلرب ۰ رو ر آ ندنسهضوح یامریا(ناروا)

 لوا لا یا (هکربنک ارد) « بونلوا هبمست (هبمالهاق)
 . ردشلریو ندنفرط رلیلکناف ندا راعا ی رلاروا

 نانلو هدنس هللام

 | ۰ ردراو ینراحس

2 

۳۲۳۳۹ 

۴ 

 ۱ هدنسدش راق 9 رکا وک ارد

 یکی ۱۳۰ یمهیعطس هحاسم «بولوا هطار هدننرق

 هردن رابعندیشک ۱۱۸ ۵ یساهار (ند راتکه)ندعود

 .هرتلکنا (۴۲. 0۸6)- ۲ وسنارف ۱ نا
 « بولوا ندنرلنادوبق رورشم لا كن

 ۳۶ طلا ترا هرک هدیدالیم نرق یص ٦
 4لرللونایسا هدناهح راسو اقمآو ارحا تحایس

 چا طبص رار یلیخ رب «كرهدیا رلهب راحت قوچ رب
 ندیا لقن هابوروآ ندهقبسکم لوا لا یسناتب . یدبا

 . ردشءا تافو هد ۱۵۹۲ . ردو یمددلوا تاذو

 ءردشهوا رشنو رب رو طبض یم هر رافسا هلبتحایس

 كنهسنارف ( (Drain | | ناب کارد

 اراو) ندننالبا قرش بونح |
 هبدبس ندایلسرام « بولوا هبصق رب یرکم كنتنابا

 . كسراپو هدنسهطقن یعشت كنطخ لوب ریهد ندیک

 ۷۳۰۰ ۰ ردعقاو هدنسیفرم# بونح هرتمولیک ۸
 - وم كچوک « یسهنانک ( یرلبتکمددعتم « یسالاها

 لزوک « یرلهعشچ قوچ رب « یسهمناب تاتابن « یسهز
 « باروچ هللاحوسنم قوماپو كا ۰ یرلهاکحرفن
 یغای نوتیزو یرلهقیرباف هرئاسو تارکسم « نولاص
 . ردراو یتراجت كلشیا قلعتم هبهرئاسو

Dramburg۳۱  

 TE 4 عروبمارد
 ا ا ورتمولیک ۸۰ كنلسوکو هدنخ
 لوبو یسلاها ۵ ۲ ۲ ۵ _ « بولوا هبصق رب یکم

 . ردراو یرلهش راف هخوج هللا كياسا

 (Drammen, Dram هارد د وخاب

 ۳ ) ا ۱ نمارد

 و هدنسدیرف بونج هرتم ولیک ۳۳ كنانابتسیرفو
 ۲۹۰۰۰ «بولوا ریشرب هدنرزوا یر (فلسما رد)

 دعاسم هنلوخد ید كنناغس لوس هدر « یسلاها

 ندرنامروا یهدنفاررطا .ردراو یتراجت كاشیاو ینایل
 اراسو هب هرتلکز ا ندنسهلکسا نودوا یلتیلک نلیسک

 . رونلوا جارخا هرافرط
 هلا ایک ارت هدنلیا مور (ama) ۱ اد

 هبصقر هدندودح یرل هطخ اب ودک ام

 هردیررکیم كغاصنس رب ینحم هننیالو كالس «بولوا
 زورپس «هدنسبلاعش قرش هرتهولبک ۱۲۰ كاکینالس

۳ 



 هنلوک (سونابخت) «قرهوا هدنسدض لاعش هرتمولیک
 یرب ( هچنامارد) هلرکید مانو ( هتسکقآ ) نلیکود

 هبصق رب لزوک .ردعقاو هدنرزوا كياچرب ندنرلعبات
 ۔ارطا یعفوم ا.رف حرف «یسااها ۷.۰ ؛بولوا

 یر, «یرلهحتاب لزوک « یرامشا هیرلوص راثآ هدنف
 یسهدرک انب كنبرلترمضح ناخ دیزیاب ناطلس مریدلپ
 كچوک ررب هدنربو ینیرش عماج ۳ « هرزوا قلوا
 «یتکم نایلص جاقر وه دش رر و هدادعا رب ی هناتنک

 نوتوت و ی رله اکتسدصوص هناح وسنم شعب ندقوماپ
 یهدنفا رطا.ردراویتراج كلش:الیخقاعتم هه راسو ق

 یہظعا ےہق كنسیلاها .ردرادل وصحمو تبثم كب ہووا

 رب یکسا كي ۰ ردهرناسو راغلبو مور یروصقو لسم
 هدنو هک« رد (سوقسبار:) یعیدق مسا ؛بولوا هبصق

 بک ندیشک ۱۰۰۰۰ كن روهچ هننآ هدعدق نامز

 سا یک ندنفرط رایلایکار سر 4
 یغاعس نالوا یانمه یساضق همارد س . یدشلوا |

 برغ كناول « بولوا یرب كناضق جوا ندا بیکرت

 ندنتهج برف لاعثو ًابرغ . ردیا لیکشت ینسق یلامش
 كنتبالو هنردا ندنفرط قرمش لامش « هلیغاحس زوریس

 یراص ندننهج قرش بونج « هلیغاحس هنممهوک
 .ردطاحو دودح هل رلاضق هلاوق ید ًابونح « نابعش

 ۱۳۱ رارب هل را هیحات جو ناچسر و هتشي وار

 رادلوصح و تبنم كب یسبضارا . ردعماح یی رق
 هلبا تابوبح راسو رادواچ « هرآ « یادغب « بولوا
 یرلغاب .رولوا لصاح قوماپ رادقم ربو نوتوت یلتیلک
 . راقیچ بارشو موزوا یخ « بولوا قوچ ید
 - اها .ربنل | ید یموم لابو لاب یخ ندنرناغ وق یرآ

 یکلاب كرلن و .بولوا ترابع ندیشک ۰۳ ۱۹۷ یسل

 ۳۰۰۰ اغلب یردق ۲۰۰۰ « مور یردق ۰

 . ردمالسا "الماک یروصقو هناکنچ یردق

 ندیا بیکرت ینتیالو كينالس .یع مس ۱ ا
 وا یسقرمش او یرب كغاصس جوا

 لیغاعتس زوریس ندننهح یلاعش برضو ابف بول
 هزینه وک كنتبالو هنردا ندنفرط یلاعث قرشو اقرش

 .ردطاحمو دودحم هلیزیکد رلهطا یخد ًابونح هلیغاعتس
 همارد بولوا قا “رب كجوک هحارا تعسو

 یم هرکم هلا اضق ۳ هلی راما نابعش یراصو هلاوق

 ارد ۳۱۳۷

 بکرم ندهیحان ۳ هلبرلسا چو ناچیسرپو هتشیوارپ
 ۸۵ ۰۳۵ هدلاح یفیدلوا یواح ییهرق ۲۰۵ و
 یروصقو مالسا یسهدایز ندنساثلث هکردراو یسلاها

 «بولوا یهضراع یسیضارا .ردهراسو راغلب «مود
 هرق . ردراو یراریابو هرد تبتم و یرلهووا لزوک
 هایم رثک | كغاعنس .بولک هونج ندلاعش یر وص
 همارد .رول وا بصنم هزیکد هدهلا وق هلا عجب یسهبراج

 ا ا زوریس «قرهقآ یرغوط هبونج برغ هسیا راوص نديا اورا یرلهووا یهدنفارطا یسهبصق
 یتالوصع هعلشاب . رولوا بصنم هوص هرف رکید
 ندنونوت یلتیلک هلابوبح راسو رادواچ هبرآ «یادغب
 .ردنرابع ندهراسو قوماپ نایالشاب هذغلوا عرز یکیو
 یسسیا كا كرا وتوت نالوا لصاح هد ها كلام ینونوت
 لقن هنفرطره كناپوروآ «هلغلوا لوبقم كي «بولوا
 یلبخ «بولوا قوچ هد یرلغاب .رونلوا جارخاو
 . رده وچ ید یتالصاح یموم لابو لابو ریلیپاپ بارش
 نودواو روکو هتسارک .بولوا قوچ هد یرلنامروا
 نالوا یبهلکسا«ردراو یمهفلتح راعشا راراب هنلاجا

 لتیلک نداروا «بولوا هاکنراج یلبخ یسهبصق هلاوف
 ندنحاتآ هدد .رونلوا جارخا هراسو ریاخذو نونوت
 و یبهبعش لو ریمد نالوا روصتم یدیدع هکینالس
 .ردقحهربترآ اهد تاق رب تروم كغاجس

 کیا هدهسنارق رسا وب (100۵050) ۱ هد

 (آوواس یراقو) یرب :ردراو رم
 )لوک (نال)) هدنبرف یسهبصق (نونوت) « هلناعبن هدننلایا
 هدهسیا ترابع نددرتمولیک ۵۰ یمار .رولیکود
 -ر.دزو لاص یمسق یغاشا «بولوا قوچ كب وص
 رلخاط قوچ كب هدنامز یناضیف .رددعاسم هنسمل

 نوررب هدنچا كلوک ېصنم هاکمر.دنبا رلقاروطو
 .هلسلس پل آ هده ر چ وسا یرکید س .ردشعا لیکشت
 ليس رب !یلزیخ هلناعب ندنربلحم كسکو كا كنس
 (هنور) هدنبرق (ینیی رام) هدهسنارف «قرهقآ هدننروص
 .روایکود هنغامریا

E(ظ:۵1۵00»۵)هنابجارد دوخاب ۱  

 ۔رط ینویفارفح نانو یکما) +
 «بواوا مسا نلری و هنشلایارب كن ود مدق نارا ندنو

 یدیا ترابع ندنتهج راهدنق هلا (ناتسج)راتسیس
 )٩( هیساتفورپ یزکرم هدننامز ېلغن كرلبلاینودک ام
 ,یدیآ یربش



 بر ذ

 هدنیصنم و 0( ۵ ی ا

 ER «هلذلوا قلفاطد و قد یسدضا را بولوا

 بر در ۸[ وری بت | ۵ و ۲آ 1۳۳3۹۳
 لوربت .ردن دیرلعبان لوس لا كن هل وط

 « هلئاع ندنتربص (شالب ون ) هدنمسق رش مدق كس هطخ

 زا 9 از 0۳ هست

mm2  

 تاجوسسذم ویو كبباو هسا هلیرلهناخابد یلیخو
 .ردقیجآ کوا ٤ بویلوا یا . ردراو یرلهاکنسد |

 . ناورشو او دابق « بولوا 4 کس ۱ تب ح

 «قش ین را هدطخ (هب ویتسا) و (هین راف)
 أ .اورخ هدعب و

 یتلاا هبووالساو نایت

 (ه رکص ندکدک نینجا یر ریش كساو نیداراو ؛ هلا

 یلوط كنسارحم .رولوا بصنم ه هنوط
 ۰ ردرغوط هقرش ندرغ یماقتسا «بواوا هرتم

 ات رب نیرد هدنسهرا راغاط فرط تسوا كنسارح

 | قیرش و لصف ندناتسراح

es: 

 ۱ قله وواهسدا یسغاشآ ندندار او بولوا ترابع ندق

 رب «بولییاب یراوص كرر «هلغاوا نیردزآ یاتیو

 هدنکوا نیداراو .راقا ندنچا قلقاطب

 ریس یما رحم یهدناتسناو رخ .ردهرتم ۳۱ هدکساو

 یربش (جارغ) یویب لا كنيرلعبات . ردغاص هّیافس

 ید رایک هد هح هرد یعکیاو یرب (روم) نک ندنجا

 هک ردیرلیاچ هچناراز «هرتسیب «هنیدب

 ۱۲ سو

 .اورح یس هلج

 هب هوارد ندفاص ا قس یثلابا هبنووالساو نام

 یرلن اضرف «هدهسیازآ یراوصدرلن و را رولوا بصنم

 مخاط رب هدرلهو وا یهدنرافا رطا « بوشاط هدننامز

 ۰ رل ردیا لنکشت راغلقاطب

 هددادغب هک و نالوا كبد ۴ هداج 2 هر

  (۰سوسرط یا یاو اھ  isااا 32
 هنهج یهدنسهرا ییلاوحو هی وق ینعی مور دالب هللا
 هلتفاضا هنالک شعب رکید س . یدرونلوا قالطایند

 | شعب هدرربش راس و دنوارن و لصومو دادغب ید

 ا
 "۳ تر
e 

 ۳ :یسلاها ۳ o را

 یبشراچ ۳ « یينکم ۲١ ؛یسهرواح ۳ ؛یساسدلک ۲

۴ 
2 

 یا م 3

 . كنسیسأت ۰ ردیور یفیدلوا ش

 ندقل وارپسرب یشراف 1 و ىدصقم
 ۱ هلیسهدایز هنمیکک ما « ندنفیدلوا شوب ترابع

  رپش رب روم هدمالا رود لئاوا
 یمآر طقسم كناوذ قوچرب ندالع ربهاشم « بولوا
 ی 6ا و تناتم مالسا نویفارغح . ردشفلو
 -(باوالاباب) هدیدنع رلب رع ءرارودیا هاب« هدفیص وت

 .مدندنع راکرت « بولوا قورعم هلیرلعسا (بابلا) و
 تلود هلا هراغع تلود . ردشلآ ییعسا (وبقریمد) ید

 هدنسهرص تابراحم نالو عوقو هدنسهرا هبوفص

 .- هذلوا دادرتسا و حف ندنفرط ها رکاسع هلتاعفد

 . یدشف وا ةعا

 ۰ ردشنو دودعم ندهیاقع كلاع تقو لیخ «قر |

 | . تود تک. ۰ ید زا لیکشت یس هک ءامسا كرل هلحم

 ۰ یدیا لحس رب هدنب رق نیقرافایم هدرکب راید بالکلا
Nدال  EASELS GIN 

 E ` م درد
 « بولوا هبصق رب نانلو یدرکع ۰

 هرتمولیک ۲ ۹ تكساق و هدنس رغ لحاس دل ردرخ رګ

 ۵۳ لا یلاعش ضرع 2۷ ۶4 قرهلوا هدنقش

 | ندننابعش یسهلسلس ساقفاق ۰ ردعقاو هدیقرش لوط

 هدنلکش هراد فصن رب « بولوا عقاو هدنکنا كغاطرب
 یدنتسوا كن هبص# ۰ ردطاحم هلروس رب «هدلاح یمددل وا

 ۱ یعتا وب هب هیصذ « بو) وا هعاق را هدست لا

 ییا هدناوط هرتمولیک ۲ يخد راو ناریدنارق

1 

1 

 تحاعس هنف رط ره كن 4م«السا كلام نوعا هل رش |

aDترش 2  

 طیط ندنفرط ورتپ كوي هدنسیداليم خراا ۲

 ؛دادرتسا ندنفرط هاشرد أ هرکص هنس ٦ «قرهنلوا

 ۱ . ردشع وا كرت ههیسور رارکتب هد ۱۸۱۳ و

 هرزخ رصو هدننلایا (لویورواتسا) كن هبسور س

۳ 

 - وک رب هلا و یخد هدنرزوا یر (هنوق) نلیکود

 « هرزوا قلوا ینمرا یرثکا « بولوا هبصف كچ
 . ردراو یسیلا اه ۰

 2 هلا و یخد هدنغاحس هقولانب كنهتسو م

 . ردراو هبصذ كجوک

 ا کر 0 ۱ یدن رد ریهاشم (دخن نسح دیاولاوا 1

 شا تباور راثدح قوجر ندنسید:کو :شعا

 ۰ ردشعا تافو هدنخرا 4۵1 . رد

 a a هر دنب رد
 هدیاورش هدن رق یعن وا هل رخا ۱

 تاپ  بولوا تلود كچوک رب شءهروس تموکح

 اپ باطتا ی ندنف رط یلاها یر

 تعواطم ضم هکنلروع ندیا جورخ هدد رص وا



 ب ر د 3
 ناطلس یلغوا هدننافو و ؛ شو اقب هدنرب « لکا
 اهد تاق رب یسهوروم تاود « بولوا ییلح لیلح 0

 3 بودا هب راحت هلبایلاک ر فسو هرفو ؛شلیا ه ون

 هدننامز هاش ناورش ینلحو یلغوا ۰ یدبا شت

 هب هب دنن رد تاود 4 بودیآ روهظ قوص ردیح 2

 كىوقعي نوزوا هاش ناورش 3 هد هیسدا شل وا طایی۸

 هاش هلا ه یدیا شن روق دنر كنو هل دادما

 ؛بویمهوط قوح « هده سدا شع | طب ییس هطخ

 هنخ كب یزاغ یلغوا كهاش ناورش « هلکعا كر
 هدعد و شا تاقو الرقم هرکص ی 6 بوک ۱

 دردم هتک هاش ےش یردارب نانلو یسلاو الك

 یشراق ههاش حش « هبا اجلا بیوفص لیع عسا هاش دوج

 «بولوا لوتعمو بواغم هدهسیا شا قوس رکسع

 تاذ رب لداعو لقا یسدنکو ؛ شعا ررش هاش حش

 رف ر نادیکب هدا رد تاود هدنامز كنو < هلغلوا

 یٰلغوا نرو تموکح هرکص ندنو . یدیا شلا

 هدنرلنامز ازریم خرف نب خرهاش یلوروت هللا لیلخ
 هدنخ رات ٩ ۵ ۵ ؛بواوا یراط فعن 4 هیدن رد تلود

 ناطلس . یدا شا طبض یناورش یوفص بسامط

 بولعم هب هس امك رک اسع بساط هدننامز ناخ ناعلس

 ناهرب یس هحمع تكخرهاش دمت رتا رارف«بولوا

 ؛شمروس تموکح هنس ۷ « هلبا دادرتسا یوروم كلم

 كلوب .هدقدنلوا قاحلا ههیاقم كلام ناورش هدعیو

 ناورش ند۵یلع تاود فرط ازربم رک اا یٰلغوا

 جرات هل را رارہکح هیدن رد تلود نروس تموکح

 : ردربز هحورب یرلسواح
 میهاربا 2

 ۸۷۱۳۱ میهاربا نب لیلخ ناطلس ب

 لیلخ ن هاش ناورش

 ۰ كس یزاغ .

 ٩۰۰ كييیزاغ دوم
 ٩۰۷ ۰. كبب یزاغنب هاش خش ۲

 ۹۲ ۵ هاش مث نب هاش لیلخ

 ٩ ۰۱ یا ۵ ازربمخ رفن خرهاش

 AIT CE 8 خر هاش نب ناهرب

  ۱ Eكنهردن ول هدهرتلکنا (0اط) ۱۷۸

  ( ۰ ۹(تنورد) و هدنسببیف لاعش هرتمولیک

 جد د ۳۱۳۹
 كنلتنوق نالوا ییانمه بولوا ریشرپ هدنرزوا یر
 - اش وط «یسلاها ٤۹ ۱۰۰ ۰ ردرکم (كنلایایعی)

 هغلرج ویق «ی را هقبر اف تاج و نم یمسهناختوراب «یسهن
 برد س . ردراو نقوم لو ریمدو نالو قلعتم
 «بولوا هرتم واک ۳ ۵ کز و ۸۸ یو كنقلاا

 یراهشر اف هعونتم تاج وینم یسلاها ۰ ۰

 یل دص راع یسبضا را ۴ ردراو ی رلن دعم قوح رب و

 ر ی تراوت
 .ردقوچ

 كب هعجحج كالام هديل امش یا_ةبرمآ هسا و حس

 - ویو هدايا (نواهوین) «هدننب روهج (توقینکن وف)
 «بول وا هیصذ رب د هاب رغ هرتمولیک ¥ كنواه

 او ی
 ایس هرنلکنا ( اب. (Derby ےس دروا ۱ لرد

 كنبرلتنوق یبرد .بولوا ندننوپس ) ۰

 ندیآ تافو هد ۷۸ «هرکص ندقدنلو هدفلاضعا

 یلئارزید هد ۱۸۷ ٤و یراشتسم هیحراخ هنیرب كرد

 هم سس جاق رو ؛ شاوا روم هباشعنسا هدم 4 راحت

 یکرام نالوا یهح وج شب ۰ ردشعا تافو هرکص

 ۳ ES ؛ بو دا جوز ییسد راق هفوط تن رویسهلاسود

 ردشمالوا یدالوا كسب

 ییرغ» ییعی (0111-۱۲۵۰۵)1)
 (رتساقنال) كنهرتلکنا « یبرد

 1 ه دنساف رش لاعش هرتم وایک ۷ كلوبرويلو هدنشابا

 تسو لرد

 ۰ رول وا دم یسهلسح رب كالو روبل . بولوا روش

 یسلاها ۷۸ ۰۰۰ راز هلیسهدلب رادو ۲۷ ۰

 . ردراو

 Drepa ne ( ۳ ( یناپارت ) یءدهلهس (
 , ردیء دق سا تكنس هبصق +2

lia) 6r [4هطخ باب  - 
 1 (ja تاحرد

 ناتن اعفا «بولوا تلابا رب هرس ۰

 هدنسهرا یغامریا دنس هلا هوک ناهلسو هدندودح

 هرتمولیک مب رم ۳۲ ۵4۲ یسهیعطس هحاسم .ردعفاو

 ناغقا یسهلج بول وا یفک ۱ ۲ ۱ یساها و

 هراربن ۰ راردنیدتم هلمالسا ندو بوسنم هنتپبنج
۱۳ 



 ۱ ۱۳4 یا 8, 1 لا 9

Eی هنر یا ی تا  
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 راد

 یمیضارا ناب هل دیا اورا هلبا وبق ابو نانلو هدنرارانک

 قالوچ یرلفرط راس « بواوا رادلوصحمو تبذم كب
 . ردروتسم هلرانگیدو

 رمال هحاوخ نب د ريم هحاوخ )
 ارعش ریهاشم كيانتدنه ( یولهد درد

 ررب هدنرلناسا ودراو یراف « بولوا ندننویفوصو

 رب هلیعا « تادراولا هلاسر » قاعتم هفوصت « یاود

 « بانک لع » « « دردو هلا » ۰ « لددرد » « یلانک

 ۱۱۹۹ .ردراو یرات آ ضعب رتاسو یلاغیلأت هل رلناوذع

 . ردشا تافو هدنخ رات

 ناتسدنه یج دوب (یواهد* قند )

 ر هلیاو درب « بولوا ندنسارعش

 . ردشعا تافو هدنخ ران ۱۱۷ .ردراو یمهمانقاس

 كئاذ یکیا ندنسارعش نا ۱ ۳
4" 

  ردیصاحم
® 

 تاب وش 6 بولوا ندنساس ور راش راشذا یرب

 ۰ ردکنوا

 ۱ دنمد رد

 یدرد رکد هلان كب توقو ییوت
 دنکن را شلدرد رک ا هاب ذوعن

 - اا انفو رقف « بولوا یدنق رع” یردرد بس

 : ردندیراعشا "هلج تب وش . یدبا ندنب

 رکید مه م مدامد شن اکیپ مز رب م

 رکید مدات مشاب هدنز رکید ریت رهب هک

 هد هب روس ) Druzes ) زورد يجو زرد

 نانا لبح هرحلشاب هک رد دریا ط دو

 تكماد قشمد هلبا اببصح و امشارو هدناروح لبح هلا

 هلحو شط اوا بلح « بولوا نکاس هدنفارطا

 هيرا رانوب . روئلوب یراهقرف ضعب خد هدنرلفرط
 لسم E هد ها رشت وا مز نردتم هلا نید رب

 - اعدا كنبرایدنک . ردیرا یرلبهذم نکلاپ  بولوا
 - انا كیرغ هعدق كل ولم نالوا ناخ ۇس لا هروک هتس

 یساحا ندنفرط یرسک كنتلود هربح بولوا ندنع

 هننهحهرعم كيلح هلیف وسلا ةیش كح ونت لآهدنسهرمص

 نیک شب تهاق..هجفالسا یلصق شا ترعه

 هدبرجه نرق یجکیا « بودیا دادما همارک ةیاحص
 نویمطاف 1 زد راتشلنا نطو رايتخا هدنمهح تورد

 رلیزرد هداننا یراکدتیا تموکح یارحا هدرمصم

 هدننامز كك اح صوص الع «بودیا باشا هرلن وي

 ڭهالاماب اح : یدرلشعارق رادتفاو دوش رپ كوي,

 ناراو هتسهحرد رفک «بوبوا هدحمم ر هدنمسا رار

Ak ترقی 
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 لرارضو « یفیدیاص هبهلطاب تادافتعاو راکفا مثاطرب
 ات داع یب هلطاب ثاداقتعاو راک ذا و كن (هدرج) ندننا دی

 ۲9 شبا ۰ ردمولعم ییدلیا عضو هننروص بهذم رب
 «هلباسح یراباسانا نالوا هک اح «تقووا ید راپزرد

  تادافتعا وا اذه انمو ىلا « بولوا عبا هبحذم و

 هماظع ءایدناو هنننادحو ۰ راردهدک عا هطذاح یی هلطاب

 تمرح هدنقح (هنعر) یسراف نالس ندهباعص « بونانیا

 دم . راریثاننا ید هان . ردهداب ز یرادافتعاو

 هوش هرایغا , بولوا مس یعورفو لوصا كنم رلبه

 یرلکدتیا ریبعت (لاهج) ندنراچیا یدنک «نوسروط
 ۳ ارت (هولخ)و ؛ رامرتسوک خد هماوم
  هدنرلعاقجا نالوا عفاو یماشقا هبنشجخ+ رر هنیرلدبعم

 - هلاهج ؛بوناوب صاوخ یراکدتیا ریبعت (لاقع) رکنای |
 یرلداقمعا هع رک نآ رف ۲ ردلکد غاس برشنو لوخد

 ةأر ك لها یهعرک تا ضعب « هدهسیا راو

 كنب رلهیبهذم بنک ۰ رلردبا رپسفت هدلوب فلاح

 یزیک رلیاتک و «بواوا صوصحم هلاقع ید یارق

 - ومرو تاراشا مخاط رب «یخد یرانک هلاو ؛ ربلتوط

 | هنیرلیدنک. زامهلیشالک آ هلیمات «ندنرلقدل وا ررح هلناز

 ید هعینش لاعفا مناط رب یک یجوزت دالراو شادرق

 م یلاعفا یکو یرلیدنک هدهسیا روینلوا دانسا

 ندنامرح ةفاک كنب رالفاع صوصخلا ىلع بو_لوا
 ۔امرح هج رایدنک جاوزا ددعت .ردطرش یرابانتحا

 اهدرب ید یتاجوز یرلکدتیا قیلطت «بولوا ندن
 ِ هرازامهل آ

 | «ندن کد ترهاصم هلمالسا لهارناس رایزرد

 اس بولوا کدام ندحازتماو طالتخا ره یرللسن

 . تبرثکا .ردهدزرط رب صوص# هن رایدنک هدیرل

 یلناشو كالام هاضفا بسا «تسردن «یرا هرزوا

 ۱۳ زا یراص هدرا ؛بولوا رامآ
 . «بولوا فصتم هلتعاعشو تراسح .رون] و یخد دارفا
 یر صعب قحا هردرویشم ید یرلغل زا وننابعم

 كلر سیر لن دیاتماقا هدنراوحلبح صوصخ ا یلعو
 2 هلارادغو هرا دخا «بولوا فولام هلدر#و

  یرادقم كرا ب زرد نوتب_.ردهداز یرلک انا هامد

 وا نس هدنسهرآ كي زو هللا ناتسکس

 ۳ الا یارما هدنراتامز ینابراخ بیم: لها
 ندکدتیابرح هنار وسح كب یشزاقه راک رف هدنن داق

 ارٹکا «نوچا هظفاع ی رللالغنسا یدنک «هرکص



 FS رگ

 یشراق هملاراشم یارما ی راحالس هرکص ندنببلاغ

 یرلترضح ناخ ملس ناطلس زوای .ردرلشمریوچ -

 هلنعواطم ضع رایزرد « هدنکیدنیک هنعف كماش
 بولوا لئان هنازایتما ضعب «ندن رلکدتنا دادما ًاب رح
 هلاحا هنیدلا رف ریما ندنرلکب یدنک یر.رادا

 ناطلس لب رلعا یدصت هدایقنامدع هدعب .یدیشفلوا

 وا هیرت هلدب اشاپ میهاربا هدننامز ثاات ناخ دام

 هرلنو هيا هدندهرص ییایصع كرلیل وتم .یدرلشف

 هدنانما لبح ه ردرلشعا مد راب هنلود رتااسع یشراق "

 انم هرات رخ نانو هدنرفرط را ا
 برح هدنرلنس هللاعفد «بولوا هدابز كب یرلت رف

 یرویشم لا تناعزاتم و .ردشاو عوقو عازنو

 ؛ردیسهعقو ماش نالوا عینم یسهلخادم كنلودایوروآ "

 رایکهدنانبل لبح .ردشوعوقو هدنشرات ۱۲۷۷ هک ق
 ؛بودنا ولس هقرو ندع قیرط هد رلتقو وصوب

 ؛ ردراو ی رلبنک« مظّتنم ضعب صوص هنن رلیدنک

 راس هلیساضق نوش یرلقدشل و هرزوا تیرثک او

 .دنک ید یمهیلدع و هیکلم نرومأم ریل شعب

 لوغشم هلتعارزو تحالف یرثکا كرلیزرد .ردنرلپ
 دوا تعنصو فرح با را هدن رلعا ؛بولوا

 كنهلحدو هدنفرط تل آ كدادغب
 رب هدنسیپق لحاس

 یتطو كنردب كنیدادغب بیطخ ریش خروم «بولوا
 ندم فورعم هلیعسا (نادم) هدننامز هرسایک ۰ یدیا

 .ردروکذمهده صع بک یعیدل وا ش

 ,Dresde )166۰ )ندسردهصالا و

 كنعللارق هسفاص هدابنالآ ( 1

 هرتمولیک ۱۷۰ ثكنيلرب « بولوا ربش رب یخی
 قرهلوا هدنلحاس ییا كنغامربا (هبلا)و هدنوسنح _

 ۱۱۳ ۲۳۲۷ لا اش ضع ۱۳۳۰۳۹
 هبا رکو هجعفوم رک .ردهقاو هدیفرش لوط _

 كناپوروآ نوتب هکلبو كنابنالآ هلبتهح یرلقافوسو
 ۲۵۰۰۰۰ بولوا یربش ارفحرف هلاو لزوک ا

 «یبارس ۲ «یسیریوک نوزواو لزوک کیا «یسیلاها "
 وعو هبریما ها نیشنلد «یرلا باک ا ددعتم

 نفو بط «یسایمداقآ «یرلو راس كوي «یس 8 ۲

 و حب رب هي د لو | نا زرد

 نفو هر طب نق «یعهزو» هیحارح تالاا «یسلکر س ۰

 یراوسو هدا «یعبانص بتکم «یرلبنکم هلابق "

1 
| 

۳۱۳ 

 | ع رشت «یسهچاب تاناب طوم اکوب هلببنکم ارج
 مسلم ۱ قم هنتالو مور را امدقم هک دینیم |

 و

 .هنوع قیسوم «یسهرکسع بناکم نوچا رلیجیوطو
 یدل_ح ۰ ۰ «یتکم یرامعم نف « یسهناخ

 .هناخنک ددعتم رکید هلا یلارف هناتنک نالوا یواح

 «بط ؛ایفارغح تور اه «هیعیبط نوف «یرا
 بر

 صوصخ هتناوداو تالاا تنلحو هار مولع

 تاسسؤم راسو یسهزومرپ لمکم «یمهاخ هوم
 هدنس هناخ هل و< هیضایر مولع .ردراو یسهریخو هيلع

 ندنفرط قشمد دح ن دم ندمالما نیمحم ربهاشم

 هءنصم "هرکرب لوم هدنرلادنبا یره نرق یصدب

 لا كنونفو مولع یربش هدسرد .رددوحوم ید

 .هسنارولف كنابنالآ» قع «هلغلوا ندن رک ارم قالراپ

 عسون بسک یند هنوک ندنوک .ردشفلوا همس «یس

 تربح هلوقع ههنس ندهنس یسلاها «بولوا هدکعا

 یامرا هبثا ردك ادارو ووم رم كحفررو

 یاچییا ناقآ ندننهح یا هرزوا قلوا بصنم اکو و

 مده یناماکعسا کسا هرودنا متن هدرد یریش

 .ردشلوا لیوحص هرلهاکحرفت لزوک بولیدبا

 رب هدنسهرا ناتسدرک هلا یلوطان ا 5
 زعلاةرومصم «بولوا هطخ و

 ۳۸۲ ۰۳ زودنا لک ھت قاصعسرب یتملع هنتالو
 ۳۷ ها ۳۱ ۷ و یلاش ضرع ۳۹۲ ۳۷ ها

 ابونح «بولوا دنع هدنراهرآ قرش لوط ۸"
 ًاقرمش هلبتبالو مورضرا الاعش.هلیغاصس توب رخ ًابفو
 بولوا طاع هلرلتالو رکی رایدو مورضرا هنب ید

 تارف .ردنرابع ندنرلکتا ییونح كنغاط (روم)

 ندنرلکنایلاهثكنغاط روم وصهرق هلرکیدمانو یر
 «یک ینیدربآ یھ دودح نوفاعس «قرهشالوط

 ونحدودح یند یرب دارم هلرکید مانو قرمش تارف

 بم كيسرد رب کیا و كرهدا لکعت یس 4رب

 ندنرلعبا یربن دارم .راریشلرب هدنسهشدوک ینونح

 لر هک ندنچیا لغاجسیخد یباچ مسردو(یبوص یرب)

 رھ نا ےسرد هل-هحوو .رارولیکود هنب رېن دارم
 «بولواشاریآ هلبرلترمع غاطو هل رلارجم رېن ندفرط
 صعب یر ندهنوا هلغاوا رر ر برصو قلغاط

 هبا و رد شاق هدنړکح یهاکد الوح دا رک | راشع

 ؛ششوا ا تبالو رب هجرا هدلعبت 0 نکیا رب رب



 ی
 «ندنفیدم هنلوا لاصعسا هصنن نالوا ل مام قصاو

 ز رعل ةروم «بولیریوچ هنروص
 یسهرق (تازوخ) ی زرکه .ردشفوا قاحلا هالو
 ,یناعسراچ .كدرکشج قحهورا هللا رک .قرهلوا
 هبانعق۸ هلبرلعسا خابو اسدلکلرق «ناجزوق «درکزام

 طسذحاسسم «ردعماجیی رق ۵۳ ۲ اعچوممشنم

 قاعس اربا

 ج
ATEندهرتمولیک عبم  GB3  

 یعود ۸ ۱۸۷ ۰۰۰ ندیو .بولوا ترابع ندعود

 ۵ ۲۱۹۰۰۰ یقل-شاطو قلغاط ثعارز لباقات
 ۱9۵۰۰۰ (یع ی ود ONES ‹«عور یم ود

 ی ٣ ۰۰۰ كار ی ۳ ۲۱۰ تولوا ترا و

 ینمرا ی ۸ ۱۷۰ و مالسا ی ٩۰ ۲۹۰ ًاعج هک« درک
 هدرلغاط . ردناتسنورب ی ۰۱۰ كرلبنمرا «قرهلوا

 مخاط رب هدننلآ رب نیشیق رادرک نالوا نک اس

 نریسقت یکهدیراقو .راراشاب هدقيجآ نزاو هد رل هږاق

 لباقربغیرثک ا كنسهضارا «هرزوا یعیدلشالک آ جد

 هلقلنااو-ج ید یعوح تك >ا بول وا تعارز

 .اها ؛بوبلوا یسهبصق یلرازاو یلیشراچ .رارینیک

 یهراسو تاجوسنم یئرج یرلقدلوا جانحم كنیل
 یرلب راق درک اذه عم .رارربدزرک رلپعتاص راپس ضعب

 | تالوصح .رلردبا لاعا یلاخو ملک لوبقم هد دلوا
 نوئوت «هبلو-صاف دو .هیرا یادغب یسهیضرا

 تیافک ۵ هیلح تاجایتحا ؛بولوا ترابع ندهراسو

 هلا نودواو کا «یموم لاب «لاب یلیخ . رو دیا

 هریاسو لبق یک لوب «یرد ندنالوصح مانغا

 ثدش كشيفو ینادقف كرالوب نجما .رافیچ یند
 ترا هنوکر یو هنحارخا كنالوصحم «دلصف یدادتماو

 هسردم ۱ هداوا نورد .رولوا عنام ید هنسا رحا

 .رددوحوم یئکم نایبص یتهرا ۸و مالسا ٩ هللا

 كنتموکح

 لیکشت ییهیونحدودح هدنسب عمق

 لس (سالطا یتعب) نرد «بولوا ری رب ردنا

 هب وئح ادا «هلاعب ندنرلاحم ك کو لا كنلابح

 ۱ هداصقا ب رخ« 1 5

 ولیک ۱۵۰۰ ًابیرقت «ق_هفآ یرفوط هن هدعبو

 هرتم ولیک ۰ “(نوشا شر «هر ؟صندناب رح تالهرتم

 .رولیکود هب یسالطآ طیحت ره هدنسبیرف بونج
 شینک ردق هرتم ۱۰۰ یعاتب هدنلفسا ممق كنسا رج

۳۳۲ 

e 
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 فر د

 یک هدنفارطایبانم :ردبغاشا ندرثمربقع «هدهسیا
 لیکقت رللوک ضعب .بوشاط دنوم یسکرا كراراق

  یرلغاب « یلاعورنم ؛بولوا تام كب ییداو . ردیا

 | كپ رلیوک هدیداو و .ردقوچ یرلجاغآ رانو امرحو
 .مج4 » یوج توفای -- .ردقوچ یلاهاو قیص
 ناب یتغیدنلو هیصقرب هدرلاروا هاسا و هدن«نادلبلا

 تكنهمصقفو كرب هلرسل وا هدنرانک لر و . ر وب دیا

 .رد 2م یسوا شادا هرس هلبسا

 روا یرگرم ۱ هعرد نالوا یدرکم دج هدبررعل ةروح
 امش بط هرتمولیک ۱۰ +(ضایر) |

 ۶و لوا نار .بولوا هبصق رب هدنسبل | نر وک ٩۳ ؛۳۰ یسلاها .ردنامروا یخد یمنود
 ره ؛بولوا بکر ندهلم ۵ تقووا .یدبا یرکم
 هدنسهلئسم رلیاهو .یدیاطاح هلروسرب هجرایرب
 یسلاها۱۰۰ رکلاب هدلاح کیدعش «بونلوا بی رخ

 . ردراو
 هطح باره هدنادسدنه

 .اتلموهدنملابا تاج رد كنس ناخ یزاغرد

 ۳۵ کرم قاهس هدنسس ونح برغ هرتمولیک ٤٤ كن
 ندناکد ۱۱۰۰ یسلاها ۱۷ ۱۰۰ .بولوا هبصقر

 . یطسو یایعآو هلاتسدنه ؛یسشراچ كلشیا بک
 ؛بولواتسمكی یراراوح .ردراو یتراجت كوب هلا

 ۰ لزوک كيو رکش .دیوچ «قوعاپ ؛تابوبح یلترلک
 ۔اغفا یسلاها .ردیعآ یساوه .رولوا لصاح رلهویم

 هدنسهرا اط نایلس هلل ۰م دتس یاس س ه ردبت

 هرتم واک ع برع ۱۲ ۲۷۲ یسهیعطس هحاسم «بولوا

 ۰ ردیشک ۲۰۸ ۸۰ یسلاهاو

 ندبه ودح لحاس كو | ۰

 END i ناغرد
 كالع ربهاشم ضعب «بولوا هبصقر هدنرزوا قیرط

 ۰ ردشعلو یس 1 طقیسم
2 

 | غدد
 هبصقرب هدن اساس یعب نامی

 .رودیاناب یوج توقا یتغی :دلوا ۱ روغرد
 ۴ نعادو دنیا ۲ انا مافرد ما 4 iS ۱ 9 بام 2

 1 بول وا همصق رب هنر هطح

 . هدنلاوش هرتمولیک ۱۲۰ كناخ یزاغ رد ناببلا فن آ

 ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ردعقا و هدیرادک

 هبحاو هبصق ۳1 ندنافانصء دنف رع”

 1 ء رد روک ذمهد«نادلبلم جم » یعد دل وا

 یسهیعش 2 تب رم لمس و

 . نویفآ ؛نوتو «دبوچ «قوماپ هدنفارطاو یبلاها

 .ردراو یمبضارا تبنم رریو ینالوصح رکشو



 ف نا ۴ 3
 و

 ۱ ارد
 . رودیا

 .ردبل(غ) «بولوا ندنسارعش نر | 3 4
 هدعب و ؛شماشاب هدننامژ سابع هاش

 یناو د بتم .ردشعا تافو هداروا «بودبک ها نکد)

 قرهلوالغساو یلعا هدن راوح دنق رس

 .یدبا هیصق یکیا

 هدن راوح سوطو هبصق رب هدنا رکم

 نا یوج توقاي یغیدلوا هعلذر

 : ردیدنراعشا لج تم وش .ردراو

 نزور رب هدنخ یعیص هل دز ردرب هقلح یرای هل
 اهش نیزا داد مغارچ دمآ نتخوس زا كنت

 E ۱ ۳ ۰ ا E EEE ت

 «سالطآد] E LR «بولوا

 ۳ هل روب تعحار هنسهدام

Drenthe ( ۱ ) قرش لاش كنف 

 ابعو الاعش «بولوا یلایارب هدننهج

 هلی راتنایا ءز رفو لسیا رووا هکشیتورف ًابونحو
 ةحابم .رددودح هلږتموکح هرووناه ید اة رش

 ۱۱۸ ۸ ٥ ٤ ییلاهاو هرم ولیک برم ۲۹ ٦۳ ی۔هےطس

 یرلاعم «بولواتینمزآو قلموقیسضارا .ردیشک "
 نا مهم «رادواج «یادغب یلالوصح .ردق وچ

 ثاجمثحا ؛بولوا ترابع ندهریاسو یوا یب رش
 یثدعن رادم هرحلش كنيلاها لغمان وا تاک 4 هیلحم

 راسو زوموط ریغیع «یک «نوبف .ردناناویح
 یکم .ردقوچ یرلیزآو هیتیب روبط هلناناویح
 یسهبصق رب هلبسا (لیم) «بولوا یسهبصذ (نسآ )

 یی هطخ لودح جاقرب هل.,ط> لو ریمدرب .ردراو اهد ۳

 .ردنرابع ندنا وج یعبانص .رودبا قش
 نکد كناتسدنه (haran ga)( ۱ ماکن رد

 هدنسیلاعث قرش هرتمولیک ۵۵ كن هیلودو هدنغامس
 ددراو یسلاها ۱۱ ۰۸۰ بولوا هبصقرب

 هدنغارحس یزاغنم یتعب هدنس هطخ هقرب

 ا هلکساو هبصقرب یدک اصق ۳ هیرچ

 ۴۲۳۲ و هدنساهثقرمش هرتمولیک ۲۳۳ كني زا

 هدیفرشلوط " ہلا یلاعش شرع هه"

 «بولوا شاربآ هللا رضخا لبح ندیزاغنب .ردعقاو "
 هردر نک ندنجا كنهبصذ .ردراو یساها ۰۶

 ؛نویل «لافترو لزوک كب .هلکءا اورا یرادچاب "

6 ۰ 

 بس

 (شدنک )ك نةساب ریابع هدنس هعطت
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 هلرلبودب .رولوا لصاح رلهویم راسو ران سوم
 ند هلکساو ید عاب هدا یر اکدر دنیا ندفارطا

 یرلوص كنهرد .ردفورعمهلیغاب هنرد هلغغلوا جارخا

 «هلکعا لیکشت راقلفاطب ضعب هدنفارطا كنهب-صق

 یتراجت هادی رکو هطلامو یزاغنب .ردهحرغآ یساو
 ها Dernis yD) هد هع دق 4 صدا ردزاو

 روم كن هدنامز ربلامور هله «بولوا قو رعم

NNیواع سق ۷ ریه ز هدهن رد هدنسد رجه جرات  

 .رلردنوفدم هداروا «بوأ ۰| دېش دهاحم یلیحر هلا |

 بیکرت یتغاف رصتم لقتسم ی زاغن یساضت هنرد س

 قربطو اهو هبق «بولوا یر كناضق ٤ ندا

 .ردیواح خد یبهیحان ۳ هل لا
 تمول ٠ زرا او هبا .(هرا ولعه هروا) كن هسنارف ۶

 (هزلب) «بولوا هبصذرب یا کھ صد هدنبس رغ لای

 .ردعماج ییلاسا ۱۰۰و عقاو هدرزوا یرب
 قلیح ربقاب ویرا هناخا ابد «یسهب اینک «یسپ دادعابت ک۰

 رب کسا كب .ردراو یرلهشر اف قلعن» هکلیحربهدو
 هقبثع راتآ ضعبو یماسلک ر کما «بولوا هبصق

 كن وق رب تكجوک هداطسو نورق هردعاق یسایاش

 . یدیا ی رک

 ۔هعطتنکد كناتسدنه ()ط271۲) |
 ٤٦۰ ڭكنابعو هدنتاب ر یابع 7 | داورد

 ربش رب یررکیم یاعس هدنسهقربش بونح هرتهولیک
 قوما كلشياو یسلاما ۲۷۲ ۳۵ «بولوا رپش

 یس هیعطس هحاسم لنغارمس سس وکار یت راج

Ne٩۸۸۰۰ یساهاو هرتموسلیک عدم  

 هدایز كا كس رغ ناتسدنه «بولوا ترابع ندیشک

 .ردیرب ررب و یلالوصح قوما |

 هه نقره تونح فام كا
 1 و ۰ ر 7 17 5 راورد

 هیحاترب هدنلعاد ی هطخ ناشخدب و

 تبنم ندنغردنلوا اورا هلب ری بآ خرس «بولوا

 هنسنج یفاریا ینعی كيحأت یسیاها .ردرادلوصحو

 هاب هدفلدژارا ( ۳0۲0۱۲ ) ۳
 .اضقو قا ےس یرکرا كالو

 «بولوا رپ رب هدنسهیونج تهح كنيرکراو هدنس
۰ ۶ > 

 ر نوزواو رابط ناک هدنسیداو کرب (ونبرد)

]۳ 



i رز و ah e rad hh ss 

 و ر د

 یسهلج كرلبوک نانلوب هدهووا وب .ردنرابم ندهووا
 ناکساولقن ندحراخ هلبتفو یعارز «بولوا كلتفچ

 رادلوصح و تبنم كب یسیضارا .ردرامور شادبا
 -ورد) ًاضعب یند هنبربن (ونیرد) روک ذم س ءرد
 .رویلی ریو یمان (یلو

 ( ,D0 ۳۲001 ) تیورد دوخاب

 هدننهج یرغ بونج كهسنارف
 (هیودرود) بولوا ربنرب عبات هنغامریا (هنوراغ)
 عم تول) ندشلابا روك ذم هلتاعفد «هلاع هدنتلایا

 اورا یرلهبصق قوچ ربو كرهک هنتلایا (هنوراغ
 کیا .هرکص ندنابرح كلهرتمولیک ۱۲۸۰ «كرهدیا

 فصن كنسارح .روایکود ههنوراغ قروه ریآ هلوف
 لاص هئنافس ریس هلیسهطساو رادس شعب یلقسا
 .ردشوق هلاح قحهلوا

 ۱ تورد

 وی تجار هد هی | زورو ۰ 1 هنسەدام 6 ۲ ۰
Drossen۔دنار) كن هیتس  

 ر ی رکص اضف هدنتنابا (عرو

 كنروفقنارف کهدنرزوا یر (ردوا) «بواوا هبصق
 ییلاها ۱۷۰٩و مقاوهدنسهفش لاعش هرتمولبک ۰
 . ردعماح

 امور کسا هلساو (0115)
 :ردش5# یشک ترد ندنلاجر

 N N نددالبم (— سوویل ) یسجرب

 هبلغ «(سوخفاغ) نالوا ییقر «بولوا نوبیرت لوا
 سضعب یک كا عیزوت یضارا هیلاها «نوجا قلاج

 هدنخرات ۱۱۲ دالیلا لبق و ؛شفو هدرلتحاس

 بوانم یرل ( قسیدروقسا ) ؛بولوا سولسنوق
 هیدیآ شعا

 یلغوا كنیجترب ( سویوسبل) . یسیجتکیا س
 :شلوآ نوسرت هدنخک راب ۹۱ دالا لہق «بولوا

 مخاط رب عفا هدنقح یلاها «هلتیعب هنیرا كني ردپ و

 ۱ سوس ورد

 تافو الونقم هدنخ رات ٩۰ تردیا عضو نيناوق

 . ردشعا
 یلغوا كنا وبل (ورت سودولق) یسیعچوا بس

 ندنفرطسوتسغوآ ؛بولوا یردار,كچوک *(ربت)و
 رب هدنرلفرط اینالآو هسنارفو ؛شلوا لوبق هغالغوا
 ( سوقینامرح ) لوا لا ؛بولوا لئان هراتببلاغ قوچ
 یرلفامریا (لسبا) هلبا (نیر)و ؛شلدیا بیقلت هلببقل
 لودح رب قورعم هلیسا (هنایسورداسوف) هدنسهرآ

 اڪ هردعفاو هدیرزوا ی رب (هب )و هدنل اش هرنم ۱

 «بوفوط لوا هنس ۳۸ نددالبم .یدیشمربدجآ
4 

 هلا سوةیامرح روبذم .ردشعا تافو لوا هنس ٩

 .ردیردب كسود ولق روطاربعا

 یعکیا هلا رس ( = رصيف ) یسیصدرد حسی

 مدآ رب روسح .بولوا یلغوا كن (هیناسپب و) یسی راق
 كنیرایالآ (اینونام) هدنخ را ۱٤ كدالیم ءهلغاوا

 شقا بولغم یبءوف (نالآ )و «شمریدصاب یئایصع
 ندنفرط یردب هدنسد دال« جرات ۲۱ «ندنعبدل وا

 تاقوطرب «(نایس) و ؛ شفلوا بصن هغلسول-سن وق
 هردشوا میس ندنفرط كنو هد۲۳ «نوچخیدروا

 جاجح «بولوا هبصق ۳ ۱ هر ور
 هطسا و یسااهاو بد رخ ندنفر ط

 . رودنا نام یوج توئاب ییهیدلوا شیپ لقت

 ۵۳۲۰ تولوا هبصق ر هدسل دنا 7

 .هرصق وا هدنخک را ۱ قور رد

 ابرکز وا) ندءارقو الع ريهاشم ندا تافو هدنس
 ىفيدلوا یمأر طقسم كن (قوردلا هلادبع نب یح
 | .روروطسم هد « نادلبلا بعم »

,ı )Droglıedaتابه دن ال ( Ad 

 ۱ 2 و 0 ۱ هدکورد
 .ولبک ۸ كئملب ود «بولوا هلکساو هبصقر یوکس م

 ریاخذ «یسیلاحها ۱۳ ۵۱۰ بولوا هلکسارب هاکتر

 یغاجس س .ردراو یراهقیراف زبو هرببو یناجارخا
 .ردنرابع ندنراراوح هللا هبصق

(Dromore) ۳(نوود)كنهدنال ربا  
 ۳ ۵ (قبرتاب نوود)و هدنشابا ۱

 ۱۵۰۰۰ بولوا هيصق ر هدنسد ض لاوش هرتمولیک

 شاب كيلوتف كنهدنالراو یسلاها

 هرومژ رد

۰ ۶ 

 .رد راو یسهراد صوصح ۱

 هدیلاعثیاقبمآ (۲111۱۱۱۵۲)1)

 ۳(در رو تمام
 «بولوالوکرب هدن رف یدودح هنیلوراق یلاعشو هدنتر

 .ردسرق ههرتمولیک عبرع ۱۲ یسهیعطس هحاسم
 عفاو هدننبروهج (ناغیشیم) كنهعتجم كلام هنب

 م) بول وا هطا رب دلعساو هدناخاد یلوک (نوروه)

 طبع رص س .رددودعم ندنسهع2ج ربارح (نیلوتدت

 1 دن ومورد

 Ss ندنس هع نخ را رح (تربلیح) هدلدتعم

  هدندنعیسلاحا لصا «بونلواهیعست هلساو ید هطآ |
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 قرف ۱

RRكنەسئارف (۲0۳۲6)  Iهمورد ۰  
 2 5 هدنلابا نالوا یا هدنمهح 3

 ادتبا «فلئاعبن هدندودح یلابا (هنریپ یراقو) ؛بولوا 3

 هبلاعث برغ هنب تابلو هونج هدعب ؛هیبرغ لاش
 «هباقش ندنسهنروا یلابا روکذم «قرهفآ یرغوط 1

 هدغامربا (هنور) هرگص ندنا رح كل هرتم وایک ۶ 1

 روعاب « هدهسدا 11 وص هدرلتفو یدام .رولیکود 3

 تب ا
 هرولوا ی هرطاخح ك بوت را ندرلل.س هدنغب دغاب کک

 كلوبریمد ندیک ههیلسرام ندسراپ لواند رکود هنور

 هر ندننلآ كنبریوکرب رک 1 کیف |
 -ونح تالاا كنهسنارف و و

 یامریا هنور «بولوا ندنس هب

 ابونح «(شدزآ )اب رغ .ردهدنفرط یر تنش 7

 (هرزبا) یخد الش «(هزولفوو) افرمش «هنریپ یراقو ۳

 .ردراویسلاها ۲۲۱ ۷۵۰ بولوا هرتم وایک عبر 3

 ندنیسف ررب كنب راهطخ (هسسناوورپ) هلا (هنیفود) |
 یسیضارا . ردب ربش( هسنالاو) یهرک «ب ولوالکشتم ۳

 «هل.عاونا كل راهزئس و ه وب و تابوبح بول وا تم ۲

 قوح یرلغا .رول وا لاک هزاسو روک «نارفص ۱

 ۰ ردقفوح ید ل راقیح تا قوح بولوا

 یلشی ریولا هنلاعا لکیه سرم ضابب «یروک ندعم
 هراسو یشاط یاب «یغاربوط یسفاص «یییآ «شاط "

 ۰ ردق وح جد رلنام روا هدنسد3ق مش ےسق .رودلو یو

 ؛ماج « یسفاص « لاج وسذم دلو یداع هيلع عیانص

 یلیخ ؛بولوا ترابع ندنلاعا هرئاسو وترب.ا «دغاک

 لاب «لاب «بارمش هعهلشاب یتراص .ردرا + راهشراف |

 فید فسالاو تلابا ۰ ردقلعتم هبهرتاسو مداب «یموم

 ؛بولوا ممقنم هاضق ٤ هلیراعا رایت ومو نوین
 .ردیواح ییهدلب راود ۳۷۲و هبحال ۲۹

 هاما و هدهرتلکنا (0۵۲۱۲۵۲۱)
 اےس و 3

 ر 6 طب تا ورد

 Pe ندکدک ندنچا یس هیصق ی رد قرهق 3

 ندناب رح كلهرتم وليك ۸ 4 «بواک هلاحر اص هاش

۳۱۳۵ 

 ۱ E ندلوص هدید و دح یغارعس ( رتسجل ) 39 ق

 و ر د

 كنغاعمس (یروب) یسهکیا
 یرغ وطهب رد هدعب و هب ونح « للاعب هدنسااعش مش

 س .رولیکود هنغام را

 ۱ ارش تردد تیلباق کیت ةماعلا راب

 مربا (هروا) ندلوص «هرکص ندناب رح تالرتمولیک

 هدنغاجس (دنالربموق) یسعچوا س .رولیکودهنغ

 او تنورد) و «قردهقا یرغوط دوش « هللاعست

 كلوك لزوک یا هلیرلسا ( رتاو تیاوتنساب ) هللا
 «هرکص ندنایرح كلهرتمولیک ۵۰ تردهک ندنجا
 ماهرود یسیحدرد سا. رولیکود 9تن رکد هدیا زا

 اس رفلا «بوقآ هدست ا ا هلا

 تسوا(لتساقوی) «هرکصندلاب رح كلهرتهوایک ۰
 .رولیکود هنی رېن (هنبن) ندغاص هدنفرط

 هدنسه ریبک هربارج )ااا ) كنابلارتسوآ س

 هدن رلطس وكله ر رح «بولوا قامریا رب هلسا و ید

 یتسهشوک یلرغ بونح كنلوک (رلق تنس) فلناعن

 هبقرش بوئج ندی رغ لاعش یرکص ندکدتنا قش

 ندزعآ رب كالهرتم ولبک قح ترد «قر هفآ یرغوط

 اب رقت یسارجم .رولوا بصخم هلد تعم طرح رح
 رد هرتم وارک ۰

-eilSil(Derwentwaler) ۱ 
 رب هدنغاعس (دنالربم وق) كن J وتاورد

 یربن (تنورد) ناشلوا رکذ اغا تولوا لوک

 ۱ یکاو ه یو .ردلکشتم ندنسلباب كنبوص

 هل راکش وکو هچغابو هل رلنام روافارطا «بول واهرتمولیک
A۔هچغابیخد هدنجا «یک ضیدلوا طاح  

 لزوک او هطآ كچوک یا روم ملا
 لزوک كا تلاد «بودبا ادیب هرظنم رب ارفحرفو

 .رونلوا دع یلوک

 (,Drontheim ےھدنور دوخ
 ۔رون) تورو ll ۱ 4 من ورد

 قرهلوا هدناصنم كن رہن (دین)و هدنکلاا ( سایفند

 بانوی
 عنصم ینال لزوک «یسیلاها ۲۰۰۰۰ بولوا

 كنوع هیعمط نونف «یسایمدافآ نو «یساس؛اکرب

 هنسهیرتو ملعت ران وال ,یمهناضنک (یسهناخ

 هنغاب قبااتو قبلو هتسارک «یمهسردم صوص

 ناقیچ هد (سارور) .ردراو یتراجس تلغیا قلعتم

 باشخا یرلوا .ردهدنمکح یرکرح كنبرلندعم ربقا

eeهلکساو رهشرب هدن) اوش هرتم وایک  

E e 



inad 2 (۱ sioh Ai Ta e tl LEL ۳" 

 و ر د

 یرللارفجو رو .ردعوف ولاربث ک یرلنبغئ اب ؛ندنعیدل وا
 .یدرلرونلوا جون هد ریش و

 یم بونج كنهسنارف ات 4

 bk ره 2ر یار « للامن هدنئنابا

 كرا (هنودروم) ها (هیو یراقو)ا هدر آر
 «لوخدلاب هنئلابا هبودرود «هرکصندقدرآ یدودح

 دودح هدرب یبخ رو «قش یی ظ مسق كنلابا و

 كرهریک هننلابا ( هدنوریژ ) « هلا قب رش یس هيب
 یغامربا دنور ژ هدنفرط تل آ كنسهبصق (سارتوق)

 هرلیاچ قوچ رب «رولیکود هنیربن (هلسبا) ندنرلعبات
 (هنوزمن) یرلکوس لا رنو بود ذخا ی راوص

 هدنلوط هرتمولیک ۱۸۰ یسارح .رد ( هدو ) هللا

 لزوک هلتباغ اغ «هدهساکد اص ا ريس «بولوا

 ردشنم یقارطاو

 كناذ چوا نده اغ یا رعش ۱ نورد

 : ردیصلح

 هدشنلاح یادشبا « بولوا یلقیئزا یسبحرب

 م لیصح هدعب ؛نکیا یما رب لوغ شم هلکلیزرت

 تافو هلبریثأت كنو «بولوا النبم هنوسیفآو ؛شا
 : ردندهلجوا تب وش «بولوایراعشالزوک .ردشمللا

 ېک نزرا لجا روم یزب ردشءدا توق

 یک نمرخ ۀناد هنیمز ریز روشاط مک

 وش «بولوا ندنسهصکب رادراو یسیمکیا س
 : ردکن وا تس

 كل روک لثاح هن دادغب ید كفلز ماش
 را یلدا رد تمیوگ

 هدهلاچ روبنط بولوا یلاسینغم یسیصچوا بس
 هدنکل هدا:رپش ید راو یلراهم ید هدیفیسومنفو

 تف وش .یدشعا باسا هنا ناخ ملس ناطاس

 ر
 راهزا یدلچآ یدقیچ بوچآ نکلی اجیاچ
 نشلک یاضف یدلوا دیفس یایرد هکناص

 بنااات ود ناس ر ] کہ 722

 بونج هرتمولیک ۲۸ كروبماسو هدنغاجس (روبماس)
 یرب ندنراعبات یرین (رتسیند) قرهلوا هدنسیقرش
 «یسلاها ۱۰ ۸۹۰ بولوا هبصقرب عئاو هدن رزوا

 ریهطت زاغو زوط «یرازاب «یسهرواحو اسهلکر ب عنصم

 .ردراو یتراج كلشبا هللاتسراحجم و یراهناخ

 احمر ایرتسوآ (۱۲۵۱۵۵۲۰۶)

۰ ۹ 3 ۱ ۳۹ 

 كاد چوا ندهساش یارعش ۱ 4
Ei 3 

 : سرب | شودد ۳ ای .

 بانكا سر « بواوا یلل ونناتتسا یسک رب

 . یدبا راو ی راعشا لزوک .یدشلوا

 هبه ولوم تقبرط بول وای هبنوق یسیمکیا س
 یب رلکبماش .ردراو یلاغتشا هلش مشی ون:هو ییاسننا

 هداروا «بودیک هروکذم ربش هدننبعم كناشاب یطصم

 .ردشتافو هداروا هد ۸۰و «سسأت هنا ول ومر

 ا و شا و
 رابابط نودرک ٌهیخ یناهج یدتوط
 یردکچچ رداچ یدلبا نیز ییارعع

 :ردکنوا تب وش «بولوا یلهنردا ,.يصچوا س

 هدبانوخ “دید یلایخ كيولد دق
 هدنآ واک ردانعر و رس رب اس و

 «بول وا ندهباقم یارعش ۱

 .هبصق ( راتسوم ) كنهنس و انآ شیورد

 ا, تاغتنا كئلا" ناخ دارع ناطلس

 اخس » كن( ییانب) هل رلبهاشداپ نامرف .بولوا رهظم
 هاج تیوش.ردشءا هجرت هکر ًامظن ینیس « همان

 ردیلک اک كنس هدنتسوا كنيمس ضرام

 ردیلبنسای هرز وا نی رسن رب شلاص هیاس
ê ۳ا ۳  

 ندارزونک هترادص دنسم ب ل” ع اانا شورد

 یشاب یماتسو «هلا تأشن ندهصاخ هقیدح «بولوا
 برد نادویق هد رات ENE «هرکص ندقدلوا

 وا مظعاردص هرکص نداشاب دج هلال هد ۱۰۱۵و

 «هلغلواقوچ یابخو لظو ز یربیدنو لغم .یدیشل

 زردی دنس

 اها داهرف هناود هنیرغس نارا نالیجآ هدهرص وا

 ؛شلوا وکو تغ ک ثعاب ترهردنوک یلهاان رب یک

 ۱ لتف و له هنسوا هن هرکص ندنرادص یآ ۷ و

 شفا بلج ینتیونع تكموعیعفر كندوحو «قرهأوا

 ۰ یدیا

 اا شود
 ۱ ۱۷۲ هلایونح ضع ۱ ۲۰۰ .رد (وتوات) یعسا

 ۱۲۰۰ بولوا عقاو هدیقرش لوط ۲

 .ردراو یسلاها



۲ 
3 
di 

1 

 و 3 ۰

 «بونلو هدنرلتدخ قلرادناودو قلرادرهمكنارزو
 : شوا یراد نسل" رادرتفد هدى دم تری هدعب

 هنو ايه یو درا هلبغل راد هسدک رادرتفد هنن هد۱۱۸۲ و

 ندقدنلو هدنتلاکو رادرتفد تدمرب «قرهنلوا مانعا

 یرادرتفد لوا قش هدنغالشق یش هد۸۵ .هرکص

 «هدهسدا شا لزع هدنندوع هتداعسرد و ؛شل وا

 هد ۲۹و «هنغ رادرتفد لواقش انا هرکصنوکی رکی
 هرکصیآ ج وا «قرهنل وا بصز A E لاع ردص

 «هنب رزواینعندننرادص یل واهعفد كناعاب دم تزع
 هحهداب زندهنسقجم رب .بوک هامظعترادص دنسم

 هدنخ را ۰ «هرکص ندکدتا هرادا یاود روما

 هدکعاتعع هدیرک هلیفلطفاحم هناح «يقرهنلوا لع

 تافو هدرقاس «قرهنلهتسخ هدهار یاننا «نکیآ

 هللا هیسور . یدیا رزو رب ملسو ملح .ردشعا

 هعفد جوا هدنبرادص مایاو هدر بدتر 8

 را هده قوچ ر ییالوط ندنعوقو یساغنود ربش

 ضعب .یدیشعاروهظ ینوید یلتیلک هدنلزع بورو
 .ردراو یلاربخ

 نررخاتم (س رکاب | اقای تورو
 ندهن اغ تلود ناریشم ] ۷

 .ردشغوطهدبواهد) وناتسا هدنخرات۱ ۲۳۳ بول وا

 کیانوا .یدیا یتهحاوخ بت عمو یماما هلع یردب

 نوبامه یر ةناخسدنهم نانلوا داشکیم نکیاهدنشاب

 ندنحورخ ندروکذم ثمکم ‹« هللا لوخد هننکم

 هباپوروآ نوچا لیص لاکا ندنلود فرط هرکص

 نداعم «هلتءاقا هدسراب ید هنس چواو هدهرتلکنا

 نابک هد دوف هلوناتسا .یدیشعا ماود هندتکم

 مازعاهب ی وطان ۲ هلکل.دنههرس كنبرن دعم ینغراو

 بیک و هیعیبط تیکح هدهبرح نوتف بتکم هدعبو
 بتا حطق هدقلا رآ وو «قرهناوا بصن ه:كللعم

 نونف بتکم هلیسهتر قلاواریم تیا كردیا يعد

 هدنخ را ۱۲۰۱۰ .یدششوا نیت هنت ردم هی رح

 وا زوما هب هنا را دودح دی دم هلبس هر تالش رف ۳

 | ؛شعاتءنع هفرطوا هلا هصوصخ تئیهرب بول
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 ناطلس هردیلاوساتسا .بواوا ندارزو نالوا لب ٩

 ۱۱۸ «بولوا ىلغوا كنانآ یردق یا ۱

 ضعب ادتباو ؛شعوط هدنسهلحم مدقشوخ هدنخرات

 لا

 هدنندوم ندنب رومأمو ندباماود بيرق هبهنسثردو
 هلبتب رومأم كعا هداعا هنیراماقم ین رلکب نیتکلع
 بناکم موجع هدنندوع ؛قرهشنلوا مانعا هف رطوا

 ۔الیم حرا ۱۸۹۱ .یدبا شلوا یرظان هبرکسع
 هدیرکسع *یموع سلاح ندبا داقعنا هدسراپ هدنسید

 هبسور «یقرهنلوا نیبعت صخ ندهبلعتلود فرط

 رومآمهننییعت یدودح هیاراسب هرکص ندنسهلاصم
 كنبرلترضح ناخ زیرعلا دبع ناطاس .یدا شلوا

 نداعمو نامروا نالیروب لیکشت بقاعتم ینسولح

 یندهرکص ندنسهعقوماش «قرهنلوا بصن هنت ردم

 -هصوصخ تیرومأ« كَعا شیامسآ هداعا هدنانبل لبح

 سلاح شعب هدعب .یدیشاردنوک هارو هلیس
 هدراتب روم مههرئاسو هدنرتساب رو قلاضعا هبرکسع
 یالعماییک و هیعیبط تیکح هدنناکمرثک او یقرهنلو

 هدنرلتنطلس طساوا كناخ زب رعاادبع ناطاس كرهدنا

 هدنشرا ۱۲۹۸و ؛شابا زارحا قی شم هنر

 راس هلیس هجرت هعیبط تبکحو ابیک رب .ردشعا تافو

 .ردراو یرات آ شعب

 «بولواندهناژجم یا مش

 e ا شی ورد

 قوچ كب هدنتیعم اربک ضعب هدثلأت ناخ دارم ناطاس
 . یدشعا تحایسو ریس

 E RR ندیا با یا رعش هاشم
 .ردفورع» هلتسن هنسهلحم (كحد) كروکذم رېش

 «نکیا لوغشم هل رلتعنص كلبج؛رک و قلاها وچ
 «هلفع وقوا هد روح كي وقعی ناطلس یراعشا ضعب

 ندفرط هبلاراعم رادضح .ندنکیدتنک هنعوخ

 شاوا رهظم هشزاو و تاغالا «قرهنلوا بلح

 ریدقت ی راعشا كيهچ رت بحاص یاو ریش ید .یدیا

 نبسح قوچ یتسوش یغد یماج االوم ؛یک ییدتیا
 : ردشعا

 پارسو تسمومس *یداو هک قشع لارتم
 ا دراداوسه و پآ نآرد هک نونج ربع

 لب یخ خش تم ] لع شیددد
 -وا یدرک اش هحرلزو . ردشلنا ذخا ندیمورش را

 ندننادرک اش ید اشاب دجا هداز یلیریوک یتح بول



 و رز د

 قوجر هللا فی رش فتم زواه قرث ,رددلو
 هدنخم رات ۱:9 e ردشم زا تاعقمو دارواو ماعنا

 .ردنوفدم هدنحراخ وین پوط «بودبا تافو
 «بولوا ندناربایا رعش

 ۔دلوا تا ره لعانع

 ینوت هلا نطوتو لقن هنبربش (نون) «هدلح قی
 تعانق بحاصو دارن شی ورد .ردشل و9 ترش هلسقا

 ۱ یمساق ش ورد

 :ردکن وا تا وش .یدیا مدا 9

 یمساو هک دات دنلب تم وا

 دوش نوتب مناقو درا ذک یره ره

 | اشاپ دم شیورد

 دمع یما ینابط .ردلصالا
 وا یسادفنک مانعاردص هدنرادص كناشاپ

 دئسم كه اقع تلود

 کرک بول وا ندبسس

 هنفلظفاح دادغب هل راز و هسر هد ۱۰٩ .یدیشلوا

 «یلوطا آ هد ۵۵ « بلح هد ۱۰ 4 ؛شغلوا نيبعت

 ابن هد ۱۰۱۱ ؛بولوا یسیلاو هرتساس هد ٩

 ندقدلوا رومام هنسهظفاحم یراصح زاع هو لوطا

 هد ٣٣۰٠و ؛شاوا ارد نادوبق هد ۱۲ «هرکص

 دجا یجوخرط «هدنرود عبار ناخ دم ناطاس
 .یدبشمک هبامظع ترادص دنسم هرکص نداشاپ

 لوغشم هلیسافصو قوذ و یتغتسمو نکن ز هداعلاقوف

 هرادرتفد هلیمات ییهیلام روما نحو «یدیا مدآ رب
 یعبط یخد هقناط) و حازم .یدیشماهشیراق .بوقارب

 هلماعم هروک هنراهنر هبصانم بارا «بولوا لثام

  ردب ورم ییدلیا تمرح هروک هنرلتفا ق قحو کیدا

 تباصا لوز هنسیدنک «هرکص ندنرادص یآ ۱

 ؛شعا تافو هرکص یا ترد ؛قرهنلوا لف .هلکعا

 هدنسهربطخ یعماج اشاب ىلع یا هدننرق شاط یلیکیدو

 هک ۲۱۰۰ كقت نورا تافل . ردشك وا نفد

 .یدبا هدنرلشاب شع | هدننافو .یدشیگیچ یدقن

 دوج ناطلس ناکعتح | | ۾

EEكاب رار تح یا ناخ ۱  
 «بولوا ندارزو نک هنرادص دنسم هدنرلتنطلس رود

 یهروم .یدا ندنسهبصق یلوابآ عقاو هدهروم
 یرادرهم ایاسا هنسهراد كناش اب دجا شابقالص

 هبیناریمریم هبنر هلبثلالدو قوس كلوا هدعبو ؛شاوا

۳۸ 
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 كر هداروا هلبد

NEYیسلاو رکب راد هد ۶۸ و ماش هدنخ راب  

 هر و

 یوا بس هنغلف مصتم رسا «بولوا لئا

NYSاسحااهد غعوطر هدعدو هک اطن آ ۱ هدنخ رات - 

 ا oo راگنوادخ ارخۇمو هبهازوک هب
 كليا كناشاب فور نیما دجحم .هد۱۲۳۲ .یدشلوا

 یمظع ترادص رهم (هدنل ع ندنراد_ص یکهعفد

 نامز زواصم یهنس ییا «قرهنلوا هلاحا هنسیدنک
 لم هد to (هرکص ندکدنیا هرادا قلود روما

 هرق هرکصو هيهات وک ارخومو ماش هد۳ و ؛شلوا

 هثماقا هدراصحهرف لزرعلادع ؛بواوا یسلاو راصح

 یساعدنسا «هدنخ رات ۱۲ ۷ .یدیا شالوا رومام

 ۱۲۵۲ ‹«قرەناوا لرو ههسورب یسافنم هنرزوا

 تع زع هه رونم ٌهنیدم «بولوا مرلازجش هللا وغم هد

 ۔وعوم لحالولح «هدنلوصو هعوش «هدلاح یکیدتیا

 یشاب شش هدنناف و .ردشعا تابح

 هدهسوربو هدلوسناتسا .یدیا فیعضو فیح زواحم

 .ردراو یلاربخ شعب

 - وا ندنسا رعش نارا

 هاب شیورد «بول روصتم شورد

 .یدیا ی را وزمس لصانع ۰ یدیا مدآ رب راک زیهرب و

 یندیقیلات کیا هدلعو ؛بولوا یمالوط دی هدنعوع

 بحاص یطو م هاشتلود هرک دن بحاص .ردراو

 تافوهعلوا لصاو هیللا یتسو ینکیدن رکوا ندهجرت
 .رودنا ناب ییغیدشوا نفد هدفاط هحاوخ بودیا

 : ردیعلطم تكنسهدیصق رب تب وش

 رای لصو یاوه رب مدیود سب
 راک لصا یانشآ مدیدن سک

 هنسهدام « یراخت رصا»]

 .هلبروب تعحارم
 ۱ رصان ش ورد

 ۱ هرد

 رو دیا نایب یوج توقا ییعیدنلو هدید

 یسیج رب. هردیعسا كنواخ چوا ندناساعع ا

Aتانناک رخف هک ( نایفس یا ت  

 د| -- .ردیزبدلاب لمدنفا 8

 یزہق كی هپس ما نده رهطم تاحوز هک اس یا

 ضعب .ردیزبف یکوا زمدنفا (ماص) مرک | لوسرو
 . هرد)یسیهچوا س .ردشعا تیاور هغرش ثیداحا
 ۰ یشراق هنیدانعو رفک كنبرد هک «رد(بهل یا تب

 «یدشعا ترحاهم هب هرونم ةنیدم «بولک هناءا

 هبصق رب هدنسهرا ناتسح هلا تاره

 هرد یی
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 و هل رل هبنک هبواعم واو دایز وا

 .ردیورم فیرش ثیدح ررب ندنسفیا

 كناذ کسحدا ندهناغشع ءا عش و

 SE یرد
 * ردیصاحم

 رقفو دابن شیورد « بولوا یلبوکسا یسیجترب
 .یدبا تاذرب لئام هنعانقو

 دمع ناطلس :بولوا یلهسورب یسیعکیا سس
 :ردکنوا تسوش .ردشماشاب هدنرود ینا ناخ "

 نیرینع فلزوب رانیوا هليا یدای كضراع
 نیرب سودرف سواط رلهولج رلیا هکناص

 دوج ناطاتس رصع (یدنفا دم )۱ 1

 ندا نک هنعشم ماقم هدلوا ناخ أ ۱

 «هلسارم عطق و سرادم رود لوصالا ىلع «بولوا "
 هکم هد۲۹و سصم الو رعم ندبلح هدنشرات ۱۱۲۱ 8

Eبصز هنکلضاق لوماتسا هد ۳۲و هنت ولوم همرکم  

 ی رکسعینصاق یب امو رابقاعتمویلوطان آد ۳۸ قرهنلوا "
 بوک ههیمالسا تخشهدنسم هد۱۱۷ و ؛شلوا
 ندکدتبا هرادا ییاوتفروما تدم بی رق ههنس قجرب 1

 «قرهنلوا لزع «یبم هنتیلولعمو توش ۱ 8
 هد۱۱۶۹ :نکیاهدکاتماقا هدنسهناخ یهدرادکسا

 .ردشغلوا نفد هدنبرق دجا هجهرق «بودا تافو

 ۔ریطاسا رانا کسا (۲۸06۶)
 نانلوا عز یرل هیماح كرلنامروا هدن

 ۔وتوک فوق بور هروخ هدنفارطا كراحاا ایوکو
 .یدیا رلیرپ موهوم خاطر ندیا تماقا هدنچیا كرلک

 كنس هعطق نکد هدنات.دنه
 تم ر ها زا هاش دام ایرد

 كحاش داع ندل ءالع «بولوا ندهداع كولم نروس
 وا فلخ هنیردب هدنسب رجه خرا ٩۳٩ .ردیلغوا 1
 نکد كرهروس تموکح بیرق ههنس قرف بول |
 نسحو ییسهریشم» ههاش لداع میهاربا ندنکولم

 ۱ هدایرد

 .ردشملوا ضرقنم هداع تلود هد ۰ بویمهلوا

 ۱ یدنا یرد

 ادم تدم رب هناق نواب ناود «هلدورو هنداعسر 4

 ءاوعشیرخأتم |( دجا)

 هردیلناو «بولوا ندهباق

 | هاش داع ناهرب یغوا هدننافوو ؛شماشاب هرزو ِ
 | ققوم هی طاس ةهمادا «هد 4سرا شلتا سولح هند

2 

 ی ر د ۲۱۳۹

 هناربا هل راغس هدنخ را ۱۱۳۲ «هرکص ندئمو

 ۱۱۳۲۷ و ؛شلوا یی هبساح شاب_هدنند وع كل رهدنک

 وش ندا اا یتفیدلوا e .ردشا تافو هدنخ رات
 :ردیدن راعشا دلج تا

 دیفس مشچ یکیا وب نوچ لک كیاپک اخ
 دسیهش یدسلوا یرب رخآ بودا كنج هلیربرپ

 ماش ر رکید هدنوسا (یدنفا یرد نایلس) 2

 وا تایحر لدهن رلخ رات An اک دراو اسد

 هنوکهریظن هبیبهو هفص هلیاونع «زیررهک» «بول
 .ردشمزاب یم4هوظنم تغلرب

E۲-1019610ب ناما سان و  Jonas 

(mann Dryander ۰جوسا  

 یعضاو یعیبط جرات بول وا ندنن ویعیمط ربها ش٥

 هد ۱۷۶ ۵ ماند رک اهن كن( 2 نالوا

 هبیعیط ځرالو ؛شعا تافو هد ۱۸۱۰ «بوغوط
 .ردشقارب راثآ شعب قلعتم

(Deritend) 17 3قیو را ۱ كن هرتلکزا ) 

 ریب) «بولوا هبصق رب هدنغامس ]|
E 

 .ردراو یسلاها

 ی ندنلئابق نزاوه «بولوا ند ص ] +

 «بوباشابهدنیلهاجنامز .یدبا یسب ر كنسهلیبق مشح
 شمال واب ولم هدنر چو «شفل و هدهبراحم ردقزو

 بوباکهمالسا «هدهسدا ۳ هل دای تق و .یدبا

 هدلاح یفیدلوا هدنرلشاب ۱۲۰ یدنسهعقو نینح

 هوجو هرم .ردشكوا لتق هلبدب (یلتسلاعویرپ نب
 هدنفح .ردراو یراعشا قوچ رب ندنلیبق هیحدمو

 تهالادبع یردارب تب وش .ردلوفنم رداو شعب
 ٠ ردبعاطم كەم یعیدلوا شلیوس هلو

 نيا دیدج ثرا
 دعوم لک تفلخا دق ةبقاعب

)Dryden(روہشم لا كنهرناکنا  
 N1 «بولوا ندن رل ص اش

 ديعم ما نه

 لند رد

 تافو هد۱۷۰۱ و «شغوط هدنسهبصت (هلقنودا )

 .الشاب هک! وس رعش نیا یدرک اش تبتکم :ردشعا

 حدم ىلارقو «شعا ماظن را هبح دم نعد ادتا «بوب

 یلیخ ریو هنناونع ارعشلاسسر «هنیرزوا ییا

kK oes nT 
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 ی ر د

 ورا موظنم هدعب «یدیا شاوا لئا هناصصح
 .وراب یرا آ هحر هنس «بولس وق هتفیلات یرلب مک

 .یدبا شاوا رهظم هبییوع نیسحو ریدقن هدرا
 شنا لوبق یبهذم كيلوتف هدشنامز كفاژ یعنی
 ارعشلاسر هدننامز مویوک یژناروا «نوچمیدلوا
 یلشای یلیخ «قرهنلوا مطق یاصصخحو عفر یناونع

 هفیثللاج هداز «نوڪا كاب هاش اب دلاح یم.دلوا

 شعوق هنادیم رارنا لزوک قوج رو :شلوا روبج
 «قرهنلوا رشن هرزوا دلح ۱۸ یلافیلات .یدیا
 .رددودعم ندنرلهنو لوبقم كا كنتنایدا زیلکنا

 تشم دنسم (یدنفا غطصم)

 تل ود یالع نک ههیهالسا ۱ هدار یرد

 یرد مالسالا حش هچرټلا فااس «بولوا ندهيامګ
 «بوغوط هدنخرا ۱۱۱  .ردیاغوا كنیدنفا دم

 كني ردپ «هرکص ندکدتیا سرادم رودو مع لیصح
 هنب را اب هکمو هنرداو هنتیولوم هطلغ «دننامز یتفحشم
 ؛شاوا لئات

 لبا مور هد ٤و یلوطات آ هد ٥۹ «یسیضاق ۳

 نام ناطلس دهم هد۱۱۰۹و ؛شلوا یرکسعیض
 | تشم دنسم نکیا مور ردص ایا و

 یاوتفروما ردق یآ رکس «قرهنلوا عیفرت هب دیمالسا

 .وبیلک « هلا لع هد ۰ «هرکص ندکدتیا هرادا

 ناطلس هد ۵ ,یدیا شارا رومأم هتماقا هديل
 بول وا مالسالا جش 3 :۷ «هدنرود ثاا ناخ ییطصم

 ؛شلاق هداوءف دنسم نامز زواصم قهنس شب

 دییادبع ناطلس .یدیا شفلوا لزع هد ۱۱۸۰و

 مالا وغم اما هدا رات ۱۱۸۷ هدننامز لوا ناخ
 «هرکصندکدتبا هرادا یاوق روما یا ید بول وا

 ؛ شعا تافو هس وا قرهنلوا لزع هد ۸

 قتهو فیفع .ردشفلوا نفد هدنحراخ یسوپق هنرداو
 « یضب “رد » قلعتم هعهقف «بولوا تاذر ( ااعو

 .ردراو قیلأترب اونم

 دنفا هللا ءاطع دیسل ۰

 2 هیلع 3 ا هداز یرد

 ینطصم هداز یرد هجرتلا فن آ «بولوا ندنمالسالا
 «بوغوط هدنخ را ۱۱۲ .ردیلغوا كندا

 یتسهلاپ هکم هد۸۷ «شلوا یسالم كيالس هد ۲
 هد ۸۸ «یسیطاق لوبناةسا هد۱۱۸۳ شغل زارحا
 .یدبا شارا یرکسعرضاق لیامور ه٩ ۲و یلوطانآ

 هد۱ ۱ ۳ هرکص ندنافو كل نب ردیو

 هدنخ را ۱ ۱۹۹ و هدنرود لو 1 كا نم ناطاس |

۳۱:۰ 

 هدشاط هرکص ندعح یاغاو هد هيهات وک ]و هیج أ

 .ردنوفدم هدناب كن دحو ردي

 ابا ا ٩۷ هدلوا ناجا دن ادبه ناطلاس رود
 ۲3۶ هاو دنسم کیا یرکسعیشاف لیا مور
  ندقدلاق هدیلاع ماقم و بیرق هبهنس یکیا «قر هل

 ةاشاع هباشاپ دیج لیاخ لوئقم مظءاردص «درکص
 «هلغماضوا هیهاشداب بضغ «قرهنلوا مابا هلک 2 ا

 ةضبرف یاشا و ؛شاوا قلعتم یهاشدای "هدارا هنیفن
 هبیلوبیلک «بودنا تع هزاجح بناج «نوجا 3

 تافو ردمتلعاق تس ا!یعیدلو'التبم هد ۹ هدنلوصو

 باحو عناوتمو ماح .ردشلوانفد هداررا «بودبا
 .یدبا تاذرب لثم هب واق

 2 تود قو داد یدد دنفا قراع دجم دیساا ۰
 یرد بولوا ندالع شمک هنساع دنسم هیمالسا

 ۔ءاطع دع هج زلافن آو ییغوكنبدنفا ینطص.« هداز

 هد٣۱۱۹ ٤و هسور هد۱۱۸۸ .ردیردار كن دتفا هال

 ۷ «یقارمشالا بین هد 7 « ىسياق لومساتسا

 «یدیا شلوا یرکسعیضاق یلیامور هد۸٩ و یلوطانآ

 و ردق یآ قل 1 بوک هب هیم السا تخحسم دم

  یدیچ ناخ «قرهنل وا لنع هه رکص ندقدلاق هدماقم

 مسوم < هل غغلوا یمس هنیفن ندنفرط یدنفا هداز

 وفع ندفاط هدعب هددسیا شلوا رومأم هتماقا

 کمو د ثدوع هب هیهات وک هنن ج ادعب «قرهنلوا

 وا نام هندوع هئداعسرد هدننخشم نامز كندنفا

 ب هدنخر "۱۲۰ "و هدنرود تلا ناخ اس ناطلس «بول
 زواج یهنس یتلآ .یدبا شلوا مالالا حرش ات

 ۱۲۱۳ «هرکص ندکدتنا هرادا ییاوتف روما نامز

 , كرلضا رفویلایصع كنلغوانابساپ هدنلیامور هدنخرات
 ر دص ییالوط ندناعوفو یک یزواجت هرصم
 ؛شفلوا ین ههسورو لزع رارب هلااشاپ دج

 شع!تدوع هنداعسرد .بولوا رهظم هوفع امقاعتمو

 هدنن رق رانیکسُم «بودیا تافو هد ۵ ۰ یدیا

(Drighlington) E 3كندرتلکن  

 ك(دروفدار)و هدننلاب(قرو) ۳
 «بولوا هبصق ر هدنساقرش بونح هرتمولیک ۸

 یراهقراف هخوجو یلوریمد «یسیلاها ۰

 .ردراو



 ی ر د ۳ 3

 ( قرو ) كنهرتلکنا (0:۱20010) داش ۱
 رول £ ٩ تافزر او ا

 جواوهدنرزوا یربن (لوه) قرهلرا هدنسلاعش قزمش "
 بولوا هیصق رب هدنفاصتلا هطقن كنطخ لو ریمد

 -وسذمقوماپو لوبو یتراص یادغب .یسلاها ۵۰

 .ردراو یلاج
 یغامریا لوس كا كفلدواترا (0:18) | «

 (نیرد هرف )و ( نیرد قآ ) «بولوا ۱
 لصح و لکشت ندنعاقجا هل رهن کیا هحلشاب هلل رسا

 . رودیا

 :وارآ نرد قآ

 (هنینالپ هخوس)و (هرقوم) نارآ ندنسهحوح هنوط
 كرهک ندنجا یمهیصق (كسا) فلاعت ندنرلغاط

 یرک-ص ندقدقآ یضوط هقرش هدهفاسم ییخر

 ندنتهح قرش كنهوناب «بونود یرعوط هونج 1

 وو «نایرح ندنفرط برع كرزرپ هدیغاشآ اهدو "

 ضعب رکید هبا یاچ ییا نج ندنچا كرہش ییا "
 هیونح برط هدنتنآ تنیرزرب كرد 2 8

 یس هبرقسکوک ) هدنعهبحان (همول)و «رودیضوط
 یسارح كنبرد قآ هریشلر هلا نردهرق هدش رق

 مق كنغاتپ «بولوا هدنلوط هرتمولیک ۰ رقت
 هدننینهح «هد هسا ن ردو راط هدنسهرآ راغاط یعظعا

 ینس هل ام قاب ردآو ندرا زابیکی یہا

 كہا یسارجم .روالو خد رارپ ضعب تبنمو زود
 .ردهدنلخاد یرلفاجس نیرزرپو

 یغایآ كنلوک یرخوا هسیا نیرد هرق
 یامننم كلوک روکذم هدنسهبصق (هغورتسا) «بولوا
 تنی ربشهربد «بوقآ یرضوطهلاعشو ؛ راقیچ ندنلاعش

 نلک ندنسهقرا كنغاط راشو ندیقرش لاعش هدننل |
 -هلسلس راش ىر آ ید یراوص كن رم : (هشدار) ۱

 ۱۰۰ اب رقن هدو یا بیقعت یرلکنا ی كنس

 .ریشب راق هنیرد قآ «هرکص ندنایرح -
 رتسانمن ردهرق .ردلئاع هنیک كنیرد قآ تاکو ار
 .روبق 1 هدنا یرل» , حس هردو 0

 odin کح

 كني رد هرق هليا نیرد قآ هرزوا حورشم هجو |
 سکو ک روکذم (نیرد) لصا نالوا لصاح ندنسشل 8 ر

 هردوقشا «قرهفآ یرغوط هبیاعث برف ندنس هرق |
 هبرط هرکصو هی بونج هدعبو «ررپک هنتیالو

 .رشود هنسهووا هردوفشا .كرهدیا نایرح یرطوط

 هبط بونج یمارج لصا هرکص ندکدشود هبهووا"

 ی رد ۲۸

 ندکدک ندنناب كنسهبصق (شل) .بولوا یرفوط
 قيا ردآ هد ةرط تسوا تنبصنم یرب )طا( هر کص

 ل ید هیلاد كحوکرو رولوا صام هن زهکد

 ب.ظ یهایم ولطف هدننامز یناضیف رک یو ؛یدردیا

 هدنشآ كن ریش هردوغشا «قرهلرآ یرعوط هب یلاعش

 :یدریشب راق ۵ (هنایو) نالوا یغارآ كنلوک هردوقشا

 موق ییدریدنیا كرون یرب ندهنس قرق زوتوا قجآ

 یرلوصنوتبنامه «هلکعادس یتیعدق یارجم روماچو
 یتسارجیکسا ینعی ؟رویشیراف هبهایوب هدنروص یمناد

 نرده رق
 برصیسارح كن رد هرطص ندی:ّجحا لب رد قآ هلا

 وا ترامع ندق ر قلشاطو راط هد وا رلءغاط

 یرلشدنا یدعرمسو یر هلالتش هدنرا رب ضعب بول

 .رد رقههرتمولیک ۲۰۰ یلوطكنعقو .ردراویخد
 زود یسارح هسا هرکص ندکدنسا هنسه و وا هردوششا

 ید قارطا «بول وا لعاتمم هب ریس رلیک كج وکو

 .ردشعا طب یتسارح كهنایو ؛بوقارپ

 ندنفیدیتیصهنغاتب ییوص «هدهبسا رادلوصح و تنم

 یلدرطاخحو لکت راقافاطب غاطرب بولب اب هفا رطا

 باعا هلداشک كنغاتب سا .رودیا دیلوت راهقبص

 یربش هردوقشا مه < هدنلاح یساشنا كرادس ندا

 مه «شلراب روق ند را بخ هایم نایغط هدر هدیکیا

 «قرهنلوا حالصا یسهبعارزو هع لاوحا كيهووا

 تكنهدوحوم عناوم .ردقح هلوا شادا هدافتسا یلبح

 هتناغس ریس ردق هلع یحهلس هلوا نکع كنبرد هليعفر

 وب هصرظن هطقن تراجت ید یعاجرا هلاحرب خاص

 . رب هلوا بجوم یعفاتم
 (Drino, Dropoli) ی و ورد دوخای
 .الو هبا .بولوا عرب هدقلد :وان رآ

 هدنیرف یسهیرف (یانیولد) هدنغامس یرکرآ تن
 لوورد «قرهقا یرطفوط هب یر لاعش هاعت

 ندنتلآ كنسهبصق یرکراو ؛ردیا یتس یتسهووا

 كنلد هبت «هرکص ندنایرح كهرتمولیک ۰ كرهک
 یسیداو .روایکود هنغامریا (هسوو) هدنفرط تسوا
 .ردرادل وصحم و تدنم

 هرق هک رد رم رپ هدهنسوا (Drina) ۱ هن رد

 ندغاط هرق هدنرق یدودح غاط

 یرطوط هلاعش ؛لکشنلاب ندنرلیاچ (هویب) هللا (هرات) نلک

 هرکص ندکد ندنمهبصق هچوف ؛كرهدیا نایرح
 یو ندندودح غاط هرق هنبو ؛رود یرعوط هفرش

 وسرد



"۳ 
 ی ر د

 ۔ودح هبرص (هلا ذخا ید ی رو (ےل) ناک ندرازاپ

 «قرهقآ ی وط هلاوش هد و « رولوا لصاو هد

 بیعت ید ودح طح که دنشهرآ هنس وا هلبا هم رمصو

 هنو ط هدنیدش راق یدودح ناثس رام و اب رتسوآ «ثلر هدیا

 (مل) یسارحم .رولیکود هن رېن (هواص) ندنرلعبات
 بی رف ههرتمولیک 4۰۰ ًارابتعا ندنعبانم كنبرهن

 ۰ ردد و دعم ندیرل رب لزوک كا كنابند یسداو بول وا

 ندنماوقا جسالپ ىکا (۳۲0۵0۰)1)

 هدایلاست لصانع «بولوا موقر

 (لوکره) نامرهف رومشم «هدلاح یرلفداوا نک اس
 یفاط رب «قرهنلوا جارخا ندنرلتکلء ندنفرط

 هسد رهق ید یقاطرب ۵ رلنهح قی زا یقاط ۳

 .یدرلشع | ترحه

 ھام هنا رد 5 ۰ ۲

۲ 

 هردشعا تاقو هد۱ ۱۰۱۲ و «شوط هدى ومل هدندر

 تو رد
۰ ِ 

 بول را ندنند دنه م

 قفوم هنایفشک شعب هدنفح تاطورح و هعسجم هسدنه

 * (تراقد)رییش ےکح .ردشخا رب تاغیلأت خاطر ؛بولوا

 .یدیا یرادف رطو بح هداعلاقوق

)Desagua er0)یاتشمآ  

 هدنم لم (هوبلو) كد ودح

 هدنماقم یغایآ كنلوک (هفاقیت) رورشم هک ردرهنرب
 كالهرتمولیک ۳۲۰۰ فلحو رخ ندلوکر وکذم «بولوا

 یسیداو .روایکود هنلوک (سالاغوآ ) هرکص ندنایرح
 افترا هرتم ۳۸۰۰ هدنسهرا یلابح "هلسلس ( دنا )

 هلا ٩۰ یعسو «بولوا نرد كب رېن و .ردهدنع
 - دلّوا كسکو كب یسیداو . ردهدنرلهرآ هرتم ۰

 ۱ ورداوغازد

 رام هلا سناتپ رک ای «بویمهشیتب تابوبح «ندنفپ
 هلو هنن هدیونحیاشیآ هلیساو س .رولوا لصاح

 ۰ ردراو یتد رلرہ ضعب رکید ةي رالوک

 و ولا انا ز وک تنا پا 9
 هدنس دام بم هرتمولیک ۵ ۰ ۳ و ات

 ؛بولوا ریشرب هدنرزوا كباچرب یانمه بات هنوراک و

 ریشدرآ .ردراو ینراص كلشیا و یسلاها ۰ ۰ 4 4

 هربغص ریاررح لیت آ (0۵:11200)
 -رلذالوا عبات هنئلود هسنارف كنس

 .هررجاهبولدآ وغ)راناوب یرکم كران وب «بولوا ندب

 ۱ هدار رد

۱۲۱۹۳ 

 ٤ :i و هدد ساق مش لاعش هرتمولیک ۱ 1

 ی .ردقاو هدیرف لوط ۱۳ ۲۲۰ هللا لام ضم

 «بولوا هدنسهرآ هرتمولیک ٤ هلا ۳۳ یطرعو ۸

 ۲۰۰ هرکلاب هدكرلن و هک.ردراو یسیلاها ردق ۰

 كنسيضارا«ردزلهو یجز یروصقو یلاپوروآ یردق
 یغاریوط بولوا یلوبش فرط رکیدو برص فرطرب

 یغیلاب هدنلعاوس . ردل وبقم ك یغوماب . ردلکد لشد

 ندهفاسم كل هرتمولبک ۲۰ «بویلوا یناعل .ردقوج

 فوتسیرق هطآ و . ردراو یرانف رب روکیزوک
 .ردهطآ کیدتبا فشک كليا هدنررفسیخکیا كبمولوق
 ۰ زدم الغاص یساوح

 كليا كن هسنارف ( essa ا1 5) ۱

 (یاه) كناقيمآ هدننامز ی روهج
 - اریعا اا رلقلقبشر راق ندا روهظ ه دنسه رب رح

 هنس ۲ « بولوا یز رب شعا نالعا یغلروط
 هدیصو هدنخ را ۰ ؛هرکص ندکدروس تموکح

 نلاسد
 مچ

 .ردشا روا

-l~l(Despena Perros) 

 یی هلا ایسولادن آ هدایت

 هدنعافترا هرتم ۷۳۵ و هدنسهرا یرلهطخ هلانشق

 .ردیرع ید تكنطخ لو ریمد رب «بولوا زاغو رب

 كنلابح "هلساس بودر | غار
 ر » |. ردیرکید مان ی ۱ طوپسد

 ر یو

 ٤ هل روب تعحاص هنسهدام

Eند ۰ هدنسهرآ (یر) هلا نادبه ۱  
 «بولوا هبحانرب یواح ینه رق هدایز ل ج

 «نکیا با نادم" یرادفم ر و یر یمظعا مسق

 .یدشفوا قالا هنو رق ینوت هدعب

Desterدو بف الت ز  

e 8 ۱ 4 Ek 
 .هتروا یس لح اس هر رجو هدنس هرب رج (هنیرتف
 هداعلاقوف یسلاها ٩۰۰۰ بولوا هبصث ر هدیرل

 . اکحرفن هلبرل هما لزوک هدنفارطا «یعقوم اشکلد

 عساو و ظوفح ییایل . ردراو یرلقاقوس مظتنمو یرله
 هر ارح رلیک كوي «ندنغیدلوا غیص یخدم هدهسیا

 .رارولوا زادنارگنل هدیوق که دنسهرا لحاس هللا

 -ایلیزارب ههبصقوب نانلوا هییس یخد هلبوما كندر رح
 هراربد « نح كنابایزارب » رلبل

9 



 4 هلا و هدرا ءاروامو نارا

 ضعب یسصعب o E 8 نر ۱

 ا ند ص ص هد E نالوا هد

 دنلوب یر هارو هیلاع كینبا و راناولا تربح بجوم
 .رویدبا نایب یوج توقا یتغپ

 هرآ زاوهاو طساو هللا هرصب ۱

 بولوا هیحات رب كو هدنس ل
 .یدیا یس هیصق (یماسب) یارک

(Destin) | ۰موتاف هصبتال و  (Falum) 
hnینا قرهلوا بانک ندعلاطو تع  

 .ردندنهذاک ههل | امورو ناتو

 رویم لما( هناوتسد) هترلوا ا ۳

 دبی (شاوتسد) و ؛شلوب تر 4 هی
 .ردشل و ار طقسم كياذع ریهاشم ضعب بقلم

 یاقییمآ ( 0۵50۵۵0020070 )

 كنتیروهج ( یلبش ) هدیونح ۱ وداز اس
 هلیغاط (لوزآورمس) بول وا ناکرب رب هدنتلابا (هقلات)

 لیکشت هموکرب هج را هدنکوا كنسهلسلس(دنآ) ریارپ "
 ۳۸۸۸ .بولوا هد وح ضم ’ero .رودا

 هلبسا ودازباقفسد چوک س .ردراو یعاغنرا هرتم

 هلیش و هدنسیقرش لاعش كنیجرب ید ناکرب رب رکید
 هرتم ۰ هی عقاو هدندودح نیتنحرآ هللا

 .ردراو یعافنرا

 هیحات ر هدنسهرآ

 یلونج برغ كنت روهج (هنوسنیم) هک ؛رد رېن وب 1
 لوط ٩۷ هلا یلاش ضرص 4۶ و هدنس-2 8

 نایرح یرضوط هقرمش بونح و ناعب هدیرف
 3 هلا قش ندنسه روا یا روهج ( هو و ) «كرهدیآ

E:؛هرکص ندکدتیا عطق یی هفاسم كل هرتم ولیک  

 یصنم .روایکود هنغامرا (RS) ندغاص

 ولیک ۲۲۰ ارابتعا ندنیصنم .ردهدنکلشینک هرته
 تور هو ام یعهصوح .ردطاص هتناقس رس یکلهرتم

 ینیضارا تام بول وا هد و هرتمولیک عیب

 هدنرزوا یسارجم .ردیواح یروک ندعم ییتیکو

 «روینلوب یراهبصق (هجود تروف) هی (یبس نآو سد

 هدنت روهج(هوو) تن هم كلاع

\ 0٠° 

 | هدیلاعش یاقیرمآ ( ۵۵۳01065 )

"۱:۳ 

۱ 
 و س د

Desmoines - Cily ) ۹ ) 

 رها تكنهععج تا۶ ییس ناومسد

 هبصق رب ی. رک ج كد روهج (هوو) ندنس هبطس و

 رو هدنرزوا یربن ( نآوعمد ) نایبلا فن آ «بولوا
 عقاو هدنفاصتلا هطقن كنطوطخ لو ريمد جاق

 ۔امربا (ییسی ہی٥ ) رایک .ردعماج ینیلاها ۱۲۰۳۳ و

 ریمدو تاجوسنم .راراقیچ ردق هبهبصقو ندنغ
 هردراو یرلعقوم لزوک هدنفا رطا هل را هّش ر اف

 ییرف بونح كنهیسور (00575) 9

 وا رینرب عبا هنغامریا (ریید) هدنعق 3
 یرفوط هونح «فلناعت هدنشلابا ( كسناوسا ) بول

 «عطق یبهفاسم كل هرتمولیک ۷۰۰ كرهدیا نایرح

 ندکدتیا عجیروص كرلیاچ غاطرب ندلوصو خاصو
 رولیکود هغام ربا روکذم ؛ه رکص

 ندا نیرشت .هدهسیا خاص هتناغس ربس یهدایز

 فرط خاص تكنسارحم هروناو دمحم كده درام

 رلنامروا ًاعسف فرط لوص «بولوا قلشاطو برص

 هدنرزوا .ردنرابع ندقلقاطب ًاعسقو روتسم هلرارباچو
 ار ) یکه دننلاا ( لروا ) :یرلهاکسا هجلشاپ نانلو

 یهدنتلیا (فوغیل ر چ) هلبا ( قسوشب ورت )و (قسن
 ۔رچ «هچنسوس «بوروق «(كسروبس دوروغوون)
 .ردیراهبصف (رتسوا)و فوغین

 كنابالآ (9552۷) واسد دوخاب

 كنخلهقود (تلامنآ ) عقاو هدنرلطسو | و
 هرتمولیک ۱۲۰۱ كنيلرب و وا ارور ی مد سه

 هنغامریا ( هبا ) هدنسغاشآ زاربو هدنسببغ بونح

 ۱۹ 14 هو عقاو هدنرزوا یریغ (هدلوسم) نایکود
 تایعج «یسهیلاع بناکم ددعتم .ردعءاج ینیلاها

 «یسورناب «یمهناحتک «یسهبریخ تاسسوم یسهیلع

 یرلهاکح رش هدر وک و یار س ص وصح هب هقود
 . ردراو

 نده _صن تكنلوط ۰

 هدنشردم هری تكنرافس رھ

 قرش هرتمولیک ۱٩ كرو هدو

 هدنرزوایرېندبشر ندنرالوق كل قرهلوا هدنسیلاعت

 كنیقوسد ےھار,ا ندھال'ءاہلواریھاشم «بو) وا هبصقرب ۱
E ۳ ِ۰.  

 هننرایز یسهر ناک هدهبصق كييلاراشم .ردینطو

 .رولب روق رازاب

 ءارح هنسهدام « وسد هاربا » ] | وسد
 . هل روي تعج
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 ك س د

(Decize)هدنشاباهرونكن هسنارف ذ  

 هربسد
 و )و ABT و عقاو ٥دی ره هر راول ۰

 یدرکی هبح ان ان هدنسهفرشبونج هرتمولیک 6 -(سر

 . رد راو یلاحا ۶ ۵ ۶ بولوا هبصق رب

Desima(یکاساغا) هدهینوپاج 51 )اسد س هد  
 زا یعاص ہد اسا ےک بواح كنبر مش

 .ردط وام هلا یرېوکر هروکذم ره «ب وا وا هطا

 هرکی هنب رات را کە دهن واج ییهطآ و رایان

 هردرلشعا ذاخا

 Dèce ,7 5 دیک هد هاب
 Dè) 3 ۱ ) سویچد دو * | سویسد

 ؛بولوا ندنرارو-طاربعا امور بن

 ی روش (مویمرب-) كن(اب وا ) هدنخگ ران ۷ هادالبم

 هدننامز یماروطاربعا كاف بعو ؛شعوط هداب رق

(a)نکیا هدکایلاو روکذم یدیشلوا یسلاو  

 (نو رو ) هلا پیلف « هلغغل وا نالعا یتموکح هدنخم راب ۲ 3 ۰

 بلا هجر بحاص هدب راح نالو عوقو هدن رق

 رگ تی یداو ؛شم ردل وا هللا یدنک ییاف «بواک

 روهظ و هدرلتقو وا اولش زا لق هد هب راحت ییدتبا

 (بوشدق)اق هنعام علت ايت رخ نالوا

 یکسا كنهسنارف ( Deschamps ) نا

 هد ۲۵ «بولوا ندنسار دن

 هردشعا تافو هد ۱ EN او شاب وت هد (وترو)

 قوچ ربو ؟؛شفلوب هدنتمدخ كلراد یحالآو یعشب
 .ردشذارب رل هم وطنم شعب هلا راعشا

 ایدا ی ریحانه كن هساارف ید (ناشد لیما) ےس

 ند هح زیلکن او هعایلاتبا هلا راعش ا شعب بول وا ندا س

 «بوغ وطهدا ۷ ۱ .ردشخارب را هچرت موطخم نع

 . ردشعا تافو هد ۷۱
 یس هيدا راز آ ضعب ید < (ناشد قوس ا]) یر.ارم

 یس (هدم وق هد ود) رویذم كنهتناد هلج زا «بولوا

 .ردشعا هچرت ًامظن

 نداتافو هنسوا هنن س

 هدنسهطخ نارکم عبات هناتسحولب
 «بولوا هیحاتر هدرګ لحاسو

 ندا نا رح ندنجما .رولوا دتع ردق هنیدودح ناريا

 تابوبح لح داكا اورا یتسبضارا یغامریا (تنین)
 .رولوا لصاح قوماپو

 رکو هیرف ویر, هدنب رف ناهغصا هلا وپ سس

0 
 | تشد

۹4 

 هرانابتسرخ

 ۱ ن شد
 ېد هبصف كچوکرب هدنسهرآ زبربت هللا لب را هدناتسد

 .رودیا ناب یوج توقا یتفیدلوا
 «بولوا هبصق رب هدس راف

 وص راقآو 4 ابو عاب

 .ردروکذم هد « نادلبلا مج

 هدتس هط- ناساروخ كناربا
 هرتمولایک ۳۲۹۰ كدثمو

 ۱ ن راب تشد

 گم ) یمیدلوا

 نان تد

 بولواهبصق رب هل هداج ناثساس قرهلوا لب ونح

 هردراوی را زابو یمماوحددعنم ؛ یسلاها ردق ۲ گر

 .ردعفاو هدیداورپ لزوک

 سراف هل ا نامسزوخ هدنارا اب هه ۸

 3 و E ل مهسا و

 هنب رفروک هرصب تنبل 4طخ
 ۱ .ردعسا نایریو هنبرارب قدبآ نالوا بیرق

 ۶ هر « قاعف » ۵
 ارم هنس دام «یقاچف »| ۱ قاحش تشد

¥ 

 ۱ اش

 كن رب(دنل)و هدنبرق یدودح ناتسناغفآ هدنسق

 ` رمال هدنسهطخ ناتسدس كتارا
 ۔رش بوش هرتم واک ۵ لدابآ

 ردق ۲۰۰۰ بولوا هبصق رب هدنرزوا یلودح رب
 یمهتدنم یضارا هلل رال٤ ګابو غاب هدنفارطا «یسیلاها

 ناهفسصا هلا و ڪڪ رد راو ی.۹دیعفوم تبه او

 یند هل رب هددابا رتساو هیرف ررب هدنراب رق یرو
 هرودیا ناس ١ یوج توقا یی دنل و

 هک «ردلوچ رب عساو هدناربا ک ت
 تشد

 ندشوح كنا رهط اض

 زرنا ًالاعشو «هنبرلغاط نا تو قرهالغاب

 دایارتساو ناتسربط نالوا e یددام كنس هل ساس

 هاش ضرع ۳۶۳ ینعب هنیدودح نامرک ندنرلغاط
 هرتموایک ۲۰۰ یکاو ۷۰۰ یو .رولوا دز ردق

 و روف ضصعب هدنحا ه ردقلشاط و قلموف «بولوا ردق

Ja e TEA ۵و ی۶ا  

 هبصق رب اعم ) هب رام هاش

 .رودبا ناب یوج توقا یتغیدلوا
xهدنساق مشلحاس تار «هدرمعدعص :  

Ig2  : 
 یرلدحابو غاب «بولوا هبصقرپ

 هد# نادابلا م » یمددلوا قوج یرلهرصعم رکشو

 هردروط سم

 ها و 0 ۱ 8

 یدمرپ هدنغامس یرکرا كنتالو ٩



 نج ندنجا « بولوا هبحات رب طوم هتساضق

 همست هل عسا كنهرد ر نلیکود هتغام ربا (هسوو)و

 ردق ۰ عقاو هدیداو رب تبامو لزوک ردوا

 -هویم ۰ ردمالسا یسم اها هفاک بولوا بک نده رق

 وب ځد هدنب رف یسهبصق هج چروک :ردقوچ یر
 .ردراو هبرق رب هلعا

 هرديل هسور «بواوا نده نام ء ارعش

 یلح 3 هدعما وح 2 یاعد

 :ردکنوا تس وش .یدشعا رایتخا

 نوسغلابیز هدنشاک هلک تیا ضرع كضراع

 نوسغلانعر هلی زان یدق رتسوک هورس

 نایلس نی نیزرنب ل ی یلع وبا) | لبعد
 - وا ندیرع یارعش ریهاشم (یعادرطا

۰ 

1 
٠ 

 ید رک اش در ی لسم ندارعش لوک .یدیا یق:اص

 هدهسپ دیاراو یسهصوصخ تمرح هدنقح .بولوا "

 هنیراعشا كاسم ینراعشا كنهجرت بحاص یرتح

 .یدرول و قفاوم اهد هع هویش كرهدبا حجر
 تیپ لها ؛بولوا عرش هدنسهجرد بصعت لبعد
 یهسیک هفشد .ردراو یرلتعن لزوک هدنشح یوس

 و «یدردبا وجه یر اک ١ كننامز بوی ا حدم

 نوء« هلا دیشرلا نوراه تح .یدزام هل روق ندنناسل

 .ردراو یرلهوجه هد نقح ٌلیصتعمو
 هح را هنس ایرثک ا «بولوا هرزوا فوخ ۱ءاد ییالوط

 ایس قوچ هلنبسانم
 .ردل وقنم رداو قوح كن هدنفح ۰ یدش#ءا تح

 دای وج

ihi تا ی تست asa a ل و :یدردنا تب ویغ نددادغب 

  YE3وش هردشعا تافو هدنشاب ۹۸ هدنخ را 3

 ردند راعشا ؟هلج تس ییا :

  6اهکمو فک
 اکفس ید اذا یخ ی

 ا قمالظب اوذخأتال

 اکرتشا ید یف قرطو یلق

 تثافر ه-ابرایدنک ید لبعد یدرلقدروب تم نع

 ینرارطاخ هلیلقن رداوو راعشا هدهار یانئا .بودیا

  1عج . یدردیآ تیلست

 بو وقوا نەم رب یهب دا وا شلوس

 ةيكذ سقنل دادغس ربةف

 تاف رعلل نرلا اهنمغت

 ؛شم وفوا ی اب یک هدربز«لر هد « عهبلبوس ن هد

 هدنفح نیءاما ترمّوح هدهرص و ی

 | بحس كابرتصو یرصاعم كماع وا و یرتص بول

 ا ف د ۳:6

 رلشمربو رخ ین کحەديا تافو هدسوط كن رایدنکو

 :یدیا

 ةبيصم نم اهلای سوطب ربقو
 تارا هنم ءاضحالا دقو

 (ینافطغلا ثراحلا ن ثروغ دوخاب) روثعد
 «هروک هتاور بولوا ندهبا_هع

 نحدنفا ( مماص)لس رلا رخف ترمضح هدنساننا راما هون

 چتر هدنلا تاذو «هدلاح یغیدنلوب ابنتو یریا ندب

 ےک ندن یس دعا » «بولک هنحوا یرلشاب هل رامم

 ی ندن ون تر وح نايل  هلیسعد ۰۴ ؟ریلب هراروق

 لاحرد و :شلوا رداص یل رمش مالک « رب راتروق هللا

 نمدنفا هانیتلاسر «هاکمشود هرب جف ندنلا رود

 هسدا هلوا» «هنیرزوا یسعد « زامهرا روق هک »

 روعدو ؟رلشمروب وفع هر هبد « تیک هکم وقیدیاه

 ترضح باتنح ولع 9 « بواک همالسا فن وا

 هقح ند ید یرلنوا بلا لقن هنموق یییربغیپ

 كرک و تیاور و رک یقجآ
 ۰ ردهف فاتح یک تك هچر بحاص

 یسهحوز كشدص رکیابا را

 [ .هلنروت تعح اس هنشهداه

 | لو
 كنامقس یا کر هب واعم" ۰ رد) وقنم هل رش ثیداحاضعب

 ۰ یدشلنا توعد

 و ندهباروع )فلا ها طنح ن)

 ندنسیدنک بول وا ندنیعد اب هدتباور

 رب ہدلوح موجو او تای رع هبهچ رب تبحاص

 دننام ولعم 3 فوئو ترثک « هلیسع ا دارا داتسا مخاط

 هد(بالود) هدسراف « ردیوم یفیدل آ رلباوح ردیاتلالد

 .ردشلوا قرط هدنسهبراحم جراوخ نالو عوقو
 ( هعیر تن دوخا جیم تن اغ

 -وا نداق ر هرورشم هلیقج برعلا نيد

 هردل وقنم تاکععمو ردا و قوح ر هدنقح بول

 در هینغم نشیتب EE لرل همنغم نشات دننامز هیسامع ت ۳
 نب یح « بولوا ندنرلهرورشم نا

 دچا یلغوا لب ای هلتسانم و . ی دیا یل هط وا تكعسر

 یتحالمو نسح ۰ ردشل و ترش هلکخ د (قافد نا)

 هناغ رظ «بولوا هرویشم هلی راهم کهدیفسوم نفو
 هرکص ندنافو كنابص .ردلوقنم ید یرازوس ضعب

۱۳۵ 



 | ق د

 اس هدر یرلح و ز «بوراو همدآ جاق ر
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اشا ینطصم رارتفد
 هیلع تا ودیارزو ۱ 

 -هدکب «بولوا ند
 وب « بولوا ینایآ یر چک فن رغم نفت وخ الا
 نا ناخ نام (زاظاس هدنندوع هیر وک ندرفس

 هلغلوا ارد نادومق هدندګ رات ۱۰۳۰ نالوا یرود

 كنوبو ؛شلرا رومأم یندهنسهظفاح یریوک «ییارب
 ندنرومأم قلبا ٩ «نوچغیدمهلوا قفوم هنس هظفاخم
 رادرتفدو یسلاو رصم هدعب «قرهناوا لزع هرکض

 یلچ یسوم هد ۱۰۱ «بولوا یرظان هلام ییعی

 .ردشوا لتف هدنسهعقو

Eنوتاخ رب یلهرصب ندناقنو ندنابیاعع ۱  
 ثیداحاتیاور ندهباعع ضعب ؛بولوا

 .ردشخا هشرش

 هرتلکذا ( 0. 00/00 )س لاد ۱ قد
 هد ۱۱۳ بولوا .ندنساداریهاشم

 روېشم, .ردش2#اتافو هد۱ ۷۳۱و «شوطهددردنول

 .ردیفاّوم كنهيدارا ا قور راسو ۵6 نویشور»
 (یراصنالاورع 3 سابا ن هفذ دوخاب) ۱ هثد

 رضاح هدنسازع ردب «بولوا ندهباعع
 .ردشغل و

 كعد « هبصق نوا » (0502۲010) ۱ قد
 ندنفرط رایااوب یکعا ےساوہ نالوا 4

 .یدیشلریو هیجاون شعب یواح یهبصتنوا لصا نع
 .یدیا هدنیطساف یرب كنيحاو یعسم هلمسا و

 لحم رب هدنبرق یمن هدرصم دیعص | ھر اقد
 یتداسبش كنافع ترضح «بولوا ل

 هلا ځدخ ن هيواعم هدلح وب یالوط ندن-هلڈ سم

 شلل وب عوقو هبراحم رب هدنسهرآ هفیذح ېا نب دمع
 هیدیآ

(Décatur) ۱ ۳كلاع هدیلاعش یاقیمآ  

 هدنة روسهج (سینویلیا) كنم
 یدک اذعذ هدنفرش هرتهولیک ۱۰ ك (دلیقغن ربسا)و

 قوچ رب .ردراو یسیلاها ۷۱۱۰ بولوا هبصقرپ
 یس هب را تیمها لغو هدنقاصتلا لحم كل رلل و ریهد

 تبروممو عسوت بسک هنوک ندنوک «بولوا هدایز
 . ردهدکشا

 ریهاشم كن هسنارف (Descartes) ۱ تا
 هل ۱۵۹۰ ؛بولوا ندنس

 تب

 | قد ۳۱۹

 ؟شوط هدنس هبصت (هباحال) كنس هطخ (هنروت) هدنخیر

 روح «هدلاح ییدلوا بوم هب هل اع 9 ندناکدازو ۱

 لا .بودیا مولع لیصح هدنبنکم (شلفال) ك رلتیو
 كنهفسافکسا ندنفوراو «شعاباست اههفسلف هدا ز

 «هرکصندکد یا لیصح لاکا «یدناشمالک آ ی الطب

 وسات هد۱7۱۱۷ بودی ولس هکل رکسع ادتیا

 كنسهقود هربواب هد ۱۱۱۹ و *ل ( سی روم ) یکاح
 یلسمو هدعد هد هسا شمل و هدنس#ب رکسع تمدح

 ؛قرهقبخ هتحایس ًارابتعا ندنخراب ۱۹۲۰ «هلکرت

 هرکصردکدنرکیرلف رطرث ک | تابلاتیاو كنملفو اينالا
 تسک الع ریهاشم كننامز «هلتماقا رایتخا هدسراپ
 تاعلاطهو ههفساف هرکص هنسجاقرب .یدیش۱ تفلا

 رب اهن كرهرو رارق هكا دوحو رصح هر ف
 ؛بودیک هکنلث هد ۹ «هلغل وا روبح هغمارآ رب

 قبلات یریو ؛شمالشاب هغماساب هداوزناو تدحو
 شع وقهنادیم باتکرب قلعتم هنيه مع «هرزوا قاوا

 "رک «هلمازنلا یر كنهلباغ هدنانک و .یدیا
 هد۱۲۱۳۳ هدهسدرودا ناب یکی ود كلضرا

 یتغیدنلوامادعا هدایلاتبا ؛ییالوط ندنرکفو كىلا

 هدعب ,یدیا شاوا روبح هافخا یاتکو «هصدیشرا

 فاوح وح ًابقاعتءو یترومشم قطن کهدنقح لوصا

 روهظ ینافیلأت شعب راد هنونف رئاسو هد دنه
 «تاعلاطم هدنقح «ء دق هفساف » هد۱۱۶۱ .یدیشعا

 باتک کیا هلرلناونع « هفسلف لوصا » هد ۱١ ٤٤و

 هدرلن وب ییفسلف بهذمو رکف هک ردشءوف هنادیم
 -وچ رلندبا نیسو ریدقن یی راکفا «هلفاوا حرصم

 رارادف رط قوچریو تریشرب كوي «بوبالشاب هغلاغ
 یسدنک بولاغوچ ید یساعصح «هدهسیا شءارف

 شااقفقمر هنقارحا كنیرلبانکو «ششلوا مارا هلداحلا

 شهلواعنم ندنفرط ایپ ارق كنبرات آ ضعب .یدیا
 عوقو هرکص ندنناف و كنسیدنک تیعونعو هد 4سرا

 هدنش روبح كمريوباوح هناضارتعاقوجر .ردشاو

 قامزو ندفراعءو لع بابرا ویلا «هدهسيا شوب
 یحشب .یدیاراو یخد یرلربک فرطقوچ رب ندنساربک

 هدابز هنت بص كن هچ ر بحاص#(تبازملا) یزبق كه رد رف

 صیصخم شاعم هنسیدنک (ںرازام)و ؛یدیا راویلیم

 یتسیدنک (هنیتسب رف) یسهچلارق جوسا .یدیا شا
 شیک ؛بودنا تباچا تراقد «هلکمتا توعد هنبارمم
 بوپمهدیا جازعما هلیساوه كنوهقوتما ,هدهسیا



 هد۱ ۱۱۷ و :شعا تاقو هداروا هدنخرا ۱:۰ 2

 هننس) هلیظعت لاک «قرهنلوا لقن ههسنارف یرلکک
 هزانح «هدهسنا شفت وا نفد هدنسایساک (هو ون ژ

 تففاوم ندنفرط نابهر هشاط هنسارحا كنساعد
 هب 4 یمکح نونفو هبهشساف تراقد .یدیا شمال وا

 صو- صحت تبهذمر هدهقسسلق «بودیا تب دح یلبح

 هیعیبط تمکحو تيه هلا هاير مولع و هنسیمأت
 .ردشملوا قفوم هب هعقات تایغذک ضعب هدن ونف ریاسو

 لوبقم هحایوروا نوتب تفو یییخ رب یمهفسلف
 یک جلو نونو ؛قول «هدهسيا شال و لرادتمو
 یس هفسلف كنرافد یسهفسلف كرتلوو تا 9
 شک | .ردشء وڌ هخلاس لء و ورتم «بودوروح

 هیهح زسنارف یخدرلنو .هدهسیاهدنناسلننال یتاغیاات
 . ردشع وا رشت هرزوا دلح كوي ۱۱ و «هچرت

 8 ) ( قو راقد هما ,ق (06)1 663۵2658)1) س قود فا
 هد ۱۷۸۰ «بولوا ندننویسایس

 ی کس نوا .ردشءا تافو هد ۱۸۱۰و «ش#وط

 راسو هدرلت راظن شعب هدنرلتامز بیاف نولو ینول

 تاماظنو نیناوق قاطرب قرفل و هدرلتبرومأم وب

 تیروهج كنوهامقام یلغوا -- .یدیا شا عضو
 .ردشعلو یرظان هیحراخ هسنارف هدنتسایر

 كنه هسنا رق ( 166226۲71116 | 9

 هر هطخ ا ۱ لیوزاقد
 هبضق رب هدنسنفمش لاو هرتمولیک ۶۰ كن (ه2

 لو ریمدو یروک ندعم یسلاها ٩5۹۰۰ بولوا

 هبصق و هردراو یرلهقیراف ريد راس هل رقوبچ
 شمرداب كراقد قود هجرتل فن آ «بولوا یکی كب

 هردشاوا بیس هناکشنو سسات هشراف یفیداوا

 را پل آ روشم ندهیقوچلس وام ۱ 1
 "(شت) هججرتلافلاسو ینوروتكنالس ] ف

 «هنبرزوا یلتف كنب ردپ «هدنخ رات ۸۷ .ردیلغوا
 روس تموکح تدم رب هدنعسق رب كنکلاع یهدماش
 .یدیشعا طبض ناوطر یردارب ینعسق رکید هرس

 |. هلل روی"تعحارم هنب رلهدام « ناوضر »و « شت »1

 ییاثد ندهللا ءایلوا (رصن نب دجا ا ا
 تافوهد؛ ۰ ۵ .ردیل رواش «بولوا

 EY ڭى 1 دو ۱ أ 5 © 5
 ۰ ناو و

 هب راح هلح راوخ هدیو «بول وا

 «یدبآ شلوب عوقو

14۷ 

 ۳ 1 ۳۰۷ و لب OT OT و ی

 و ك د

 «هدنرزوا یلوق رب كل «هدرصم هد
 قلخس رف ٩ ندهربمدو ٤ ندطابمد

 یعسا كنسهطخ (ةبلهقد)و «یتغیدلوا هبصقرب هدهفاسم

 .رویدیانارب یوج توقا ینکیدلدیا عنو هلتبسن اکو
 هردکر ک هسلوا بارخ یریش

 «بولوا تیریدم رب هدالقس یصم

 قرش كلوف نج ندطایمد كل ۱ ۵
 «هیبض ندننهج یلاوث ب ضو ًابرظ «هلغا واعفاو هدننهح
 قرش لاعش « هلل رلتب ردم هیقرم*ندنف رط قرش بونح

 یسهیعطس هحاسم «ردطاح هلزمکد قآ ید ندنتهح

 یسلاها ۰۰۰ ۳۰۰ بولواهرتمولیک عبرم ۱

 هلیلوق جافرب كلب ءردی ریش هروصنمیرکیم .ردراو

 وضح هلکعا اوراو قسیتسبضارا یرالودح قوچرب
 .ردشعا طبضیلوک هلزنم ینعس قرش لاعش .ردفوج ینال

 ۱۸۰ ۰ «تآ 4۱۰ ریغیص۳ ۰ ۰ ۰ هدنلخادتیریدم و

 یو نوبق ۳۷ ۵۰۰ و رتشاو بکر ۷۵۶ هود

 | ردشل زا ید « هیلحاد » اونا .رددوحوم

 -وا ندخاشم ربهاشم )س نیدلارد) ج

 .ردننادبرم كنیلو ماربب یجاح «بول ید
 یارعش یامدن(دجا نن روصنم داتسا) )
Eاور رب و هددنقرس « بولوا ندناربا | - 

 هدننامز رایناماس و .شغوط هداراخم اب و سوط هدتب

 هربرت و مظن تاذ و ادتبا یبهمانهاش .ردشماشا

 هراادنفساو بسانشک هلروهظ كتشدرز بو الشا

 هدهسیا شم زای ردق تب كم یمرکب راد هنناعوقو

 هدانعم e یسودرف .ردشم«2ا افو یرع هنلاکا

 الشاب هنهظن كنهمانهاش هنن رزوا ما یغیدل | ندیقیقد

 اش «بولآ ًانیع یتایا كنيقيقدو ؛رودبا نایب ینغید
 هلملا یمالغ كر رب تكنيقيقد .ردشعا جرد هنسهمانه

 :ردندنراعشا "هلج هعطقوش .ردیوم یتیدنلوا لتف

 دهد ر, ربصارت هک نکربص دنیوک
 دهد رکد یرععب یو دهد یرآ

 مشاذک یروبصب ارمشیوخ رم نم
 دهد رب ریصان دیاس رکد یر

 هبصقرب نوکسم هللا یلاها ر رب هدبرغم ۱ هلاکت
 .ردروکذم هد « نادابلا مگ » یفیدلوا

 نده نانو ربا رح

 « سولیم» | ردا نلیرو هدننامز هیناقع كرادا

 ۱۰ هل روب تعحام هذي ه دام

a, aS 
۲ 



 و 1 3

 قاصس هدنتالو ندا كنيلوطا آ
 | لزب 2 كنبدیآ بولوا هبصق رب ی رک

 هدنسسونح قرش هرتمولک ۲۲۵ كربمزاو ٥

 | هه( وص كوروچ ) ندنرلءهبات سردنم وب «قرهلوا

 , ردعقاو هدعاش را لاله« ۳۷۰ و هدیداو 3 یه نردبآ و ربم زا ییالوصحو هیناسا دوق ۰ ردق وح ید ۱

 یطبر هطخو هللا هبشرب « بولوا قازوا كراچ
 .هبصق . ردهدیلاش ضص ۳۷ ۶۵" یعقوم. ردروصتم

 هب ندق رش یسالاعش مسق تغ صس روکذم رپ نلک ندنف رط لاعش «بولوا طاح هلرلغاط یهح چوا تي

 ۰ ٩۲ كنهبصق .ردرظان ههووا رب

 .هسردم ۱۲ «یسهیکت ٩ ,یرعحسم ۵ «ینب رمش عماج

 یکم نایتسرخ ۲ و مالسا ۱٩ ,یناضتک ۲ «یم
 «یلاخ ۲۲ «یسهزاغم ۲۸ «یناکد ۰۳۱ «یساسدلک ۲

 كب یمهبراج هایم .ردراو یسهشراف نوا ٩و یاج ۷

 ندبسو .هدهسیا راو هعذج هدوا ره «بولوا قوح

 راراوج وا .ردراط یراناقوسو" یلتبوطر كي یماوه
 ارا یتراجت هریخذ یلتیلک بولوا یرکرم ا

 هلیعسا (راصح یکسا) هدنلاعش تعاسرب كن هبصق ۰ روئلوا

 روبم لا و وب لا كنابسا كچ وک هدلح یورعم

 ۲۸ یسلاها ۳

 -وم یر هارخ كنب ریش (هشدولال) ندنسهءدق ندم

 وار :) ید هدنلاعش هرتمولیک ۱ 6 كنيل.رکد هرددوح

 هاضف یلرکد س.رونل ون یرلهارخ كنبریپش رېش(سول

 «یوکی ارس ندننهج لەش بض«ساوط ًابونج یم
 -وادخ یخد افرش < هل رلاضق لاچ ندننهح قرش لاوش

 | ربار هلیسهیحا زانوخ . رددودح هلیدودح ی الو راکدب

 «ردراو یسلاها۳ ۵ ۷ ؛بولوا عءاچ ی طرق ٩

 «بولوا هراس و ینمراو مور ی ۲۸۳ :رکلاب كرات و

 رادلوصحتو تبثم یسضارا .ردلسم "الماک یروصق

 -امروا عساوو یتالوصح راسو ریاخذ یلتیاک «بولوا
 .ردراو یرلن

 ندیا بیکرت ینتیالو نیدنآ .یغارهس | مد 5
 ها «بولوا یرب كغاجس شب ] د

 ىلحاو- تغاصسجوا رکید .ردیکچ وک لاو یس رش

 هزیکد «قرهلوا هدنفالخ یعسا «كنو «هدلاح یمیدلوا

 رض «ناخوراص ندنتهح ی لاوش .ردفو ارق

 هینوق یند ًافرش «هلرلقاحس اشتنم ًابونح «نیدبآ
 هحاسم .رددودحمو طاح هل رلتالو راکدنواد-خو

 ۲۱۲ ۵۱6 ولو هرتم ولیک عبرم ۷۸۱ ۱ یسهیعحطس

 ۲۷ ا هرتم ولیک عبم رج هک «ردراو یسلاها

 ژ ك و ۳۱۹۸

 یس ۲۵۱۲ کلا ند:سیلاها .رشود هجهداب ز ندیشک

IES)رراسم الماک یروصق .بولوا یتمرا ی . 
 06 ا یکرت ناسل د یرانابتسرخ
 یرارابو هرد تمام «بولوا قلغاط هرزوا تیمو#ع

 - رلیا ندنغامس اشنمو یرک ندن راقاعس ناخ وراصو

 تكنسهطوح یعام ربا سردنم كوب ق ارس 4 ۰ ردب

 ند الو راکدنوادخ «بولوا ٽرابع ندنرسق یراقوب

 «بولږکود هغامرا و یرلوص نوتب كغاجس . ردیا قش
 دودح كغاخس هک« رد (وص لروج) کوہ كا كرانوب

 یراراوج یمهبصف یل رک د «بودیاںاعبب ندنس هیفرمش
 هل عش « لا مجج یرلهرد قوچ رب ناقآ ندرلارواو «ینس

 (لیوک ) .رولیکود هسردنم «كرهدبا نی رجیرُغوط
 هب ونچ ندلامش یغد هرد جاقرب رکید هل رلیاچ (زاناب)و
 (یاچقآ ) .رارولبکو دهغامراروکذم بوق آیرغوط
 لصاح ندنعاعجا كني را وص یس ونحمسق تكغاعتس هسپا
 یاس نیدیآ « هللابرج یرضوط هبیلاعث برغ «بولرا
 یرلکوس لا كالابح .رولوا بصنم هسردنم هدنلخاد

 . ردی ربغاط ابو زانوخ عقاو هدنرلدهح بوذحو قرش
 اونا كرلهویمو هزمس هللا هعونتم تابومح یلالوصع

 نیدیآ ؛بولوا ترابع ندهراسو نتک «نوتوتو ندنع
 دیدع ردق هنبرلفرط جا نغادس یطخ لو ریمد

 یرلذامروا .رونلوا جارخا یسهریخذ یلبخ «هلغفلوا

 یلشی روا هروکو نودوا و هنسارک «بولوا قوچ
 ۱۳ یوع دن یتداعم . رول و یعاونا *زرامشا
 شفلآ ید یزایتما كنبراندعم مورقو روک ضعب

 هایم .ردهدقماقلوا جارخا یرب چه نالا هدهسیا
 عفان ه4 قلت ضاما «بولوا قوچ ید یسهیندعم

 یرلوص ندعم كجه لیچیا صعبو هجلیا رکس هجیاشا
 نانلوا ناب یسیمو#ع رادقم هدیراقوب هرددوح وم

 تعارز لباق یسهرتمولیک عب رم ۲۰۰۰ ندنسضارا

 عورزم یسهرتهولیک عبرح ۱۹۰۸ كنوب . بولوا
 عب مع ۷ ید یرنام ربا . ردلطعم یروصقو

 یک «نوبق یسهیلها _ااوبح .ردهدنتعسو هرتم ولیک

 2 وچ ځد یرلبرآ .بولوا ترابع ندهرئاسو ریغیص
 یعس ابعو ملک هیلحم عیانص .راقیچ لاب یلیخ «هلغلوا

 یواش ا جد را بول وا ترابع ند راتش یک

 .ردقلعتم هنحارخا هربحذ



 دودعم ندنسهطخ (ابصرف) اءدق یاس یلرکد
 تقو رب «بولوا دم هل راته هرقنآو هبهاتوکو
 -هینودک ام «رلبنا ربا هدعبو «شملو عاتهنما ود (ایدیا)

 ندم.یدبا شغل وا طب ندنف رط رلیلام هر تیابنو رتیل
 (هعلفق وما) ۳ هیلایرلهنا رخ( سیا وبا 3 ندنس هم دق

 فو رعم هل رل ( راصحیکسا) یر هنا رب و كن( هبقید و ال) و
 شال وب ندنراربش كوب كا كنابصرف .یک یرلقدلوا

 «رددوحوم یرلهارخ ید كن (هسولوق) نالوا

 -وس رل)و (سونوخ) یخدی را هبصق نادلو و ( زانوخ)و

 وچلس یرلارو هدعب . ردب راهی كنب رام دق ربش (سیل
 یسسات یادتبا كن هاشم تلود بوک ةنيلا كرایق
 دودعم ندنسهطخ(نایم رک ) یهح یل رکد هدنرنامز

 .ردخش و

 «بولوایسنم هاضق ٩ ریزهحورپ یغارعس یل رکد
 .ردواح یهرق ۲۷۲و هیحا *

 ارق رادقم هیحأت اضق

 ۸۹ زانوخ یلزکد
 ۴٦  یوکی ناق یوک یارس
 3 یانوک نادل وب
 1 كالقب لاڃ
 ۲ . ساوط
 A٦ هل را جاغآ هرق نی

 -رلخ رومو دناق مور ی
 ال ۹ كدالیم «بولوا ندن

 (توغ) نالوا شعا طبض یی.هطخ (هقیآ) هدنخر
 «ردشهزاب یوم حران رو شما برح ج

 .رددوجوم یراصف نمعب نرکلاپ هک
 هنس ونح مسق كناتسدنه (Dekkan) ۱ نکد

 نالوا هدنلکش هر رح هیش لعا یعب

 (قنک) یخ طو ۰ نکد «ب ولوا مسا نارو هنئهح

 یرلفامربا ( یداناهم )و (هدابر) نس هنص وح كنغامرپا
 سفن هلیلابح ؟هلسلس (ایدنو) نا رآ ندیرا هنصوح
 هلهح و و . ردشل رآ ندنس»لاعث مسق دنه ییءب ندناتس

 یهدنسهرآ كنهطخ یکیاو هلا هلاکت و تارک ًالاعش

 روسدم ماظن ؛رارب «نکد س هن بولوا دودح هلرار

 نکد یحاوس لدنمورک و رابالم هل رهطخ كبت رکو
 ها.فصن تكنسهرادا یابع «هلغلوا دودعم ندنسهعطق "

 یس هیمدل سا تلود ماظنو یو كنسهرادا ساردام

 نکد یراررش دابآ ردیحو ساردام «یابم .ردعماچ
 هدایز ندنویلم ٩٩ یسلاها كنکد . رد هدناخاد

 ده

 ىك د ۳۱2۹

 ےس صوصایلع و «ردفوج یرلناپسم بول وا

 تایم ردرشلتم كن مالسا ند هدنس+ شو یطسو

 [« هل روب تعحام هنسهدام « دنه » نوچلاوحا

 نکلایكنهعطق و ا اسر یا نکد ییموکح زماکز اس

 صیصخت و رطح هنتهح ییرغ لاعش یتعی هنیسق رب
 هک «ردشعا لیکغت تلانا رب هلی 5 قلیان . کد بودیآ

 دتع ردق هروسیم ندنار هری وب هیر لحاوس
 دودح هلیساکلا ماظنو هلبسهطخ رارب ًافرمش .بولوا
 تلایا و .ردهدنلحاس كن و ید یربش یابع .رد

 ولیک عبرم ۱۳۲ ۲۰۰ یسهیعطس هحاسم كنهعساو

 .ردراو یسلاها ۷ ٩۰۱۰۲۱ بولوا هرتم

 كنهرب هاب 0( ۲ ۱ 3

 (ودا) e ا فرودنکد

 (دلاو رمه و)و هدنسدقرمش لاعش هرتمولیک ۵۰ كب

 اضق هدنراسب لحاس تكيهنوط قرهلواهدنکنا كنغاط

 ی وریمد ؛یسلاها ۰۷۰۰ بولواهبصقرب یدرکم

 یسیرپوک رب شیک «یساسیلک عنصم «یلارسرب كوبب
 .ردراو یرلهقراف ینبچو

 -امرا كنک هدناتسدنه ۱ ES نکد
 لک هدناصام كلغ فرد ۴ 2

 «بولوا یسیقرش لا كنبرباهرح (دننردنس-) ییدتبا
 ۲۲۱۰۳۷ و یمهیعطسهح اسم هرتم ولیکع برم ۸
 ى۱۸ ۰ ° ۰ ینعییسلک سق كنسالاها .ردرا و یسااها
 ربش بول وا ق دا هنلابا 4 2 .ردیاپسم

 . رده رق

 هدنسبهطخ هلاکت كناتیدنه ی 5

 -رش لاعش هرتموایک ۲۰ كنهنکلکو

 یلوف(یرسالد) كنغامربا هرتوپامهارب قرهلوا هدنسبق
 ۹ ۲۱۰ تولوا ریش رب یدرکم تلابا هدنرزوا

 ترا كلشبا قلعتم هدیوچو جرپ هجلشاب یسل ها
 یر هاخایو هلراهاکنسد تاج وسم كوبو كياو

 ۷۵۰۳ یمهیعطس ٌهحاسم كنن ایا هکد س .ردراو |
 3ک ۱ ۸۷۰5:۳۳۵۰ ۰۰ یسالاهاو هرتمولیک عبرم

 ۱ ندهبا هشت ۱
 نا (یم 3 ن نکد

 .ردوص تالوقنم شعب ندنسیدنک ) ۰
 بول و ندنبقمشذسم ( 10686۱1 8765) ۱ ۲ 7
 «(شعوط هد(هزاوتنو) هد ۷ ۲ 0 ۳۹ 3 ا ۴ ی >

 هلران وهو كرترانات هلراکرت .ردشغاتافو هد۱۸۰۰ و
 .ردشمزاب یتخرات كبهرانا ماوفا راس

۱ OT OF 



 | ل و
۰ 

 ندنسارعش نیرخأتم ناربا (مساق ربم) لد
 یلراهم هدلفو فیس بواوا ردناداسو م

 هدنسە رصاخح ناهفصا ةا هوم رلبلن اغفا «هلغل وا

 یابرلد و
 نکن یئادج تسکيم وز یرود
 ترکد میبلو مری هک مسرت
 نکن یافویب زیرع رم یا

 رورشم ندسرف "ون | کج ارال
 ۲ د

eهلبلاج و لقع كروک مارب  

 .ردورم یشیدلوا ندرلنیابوس رعش
D 1 hكه سنا رف (0۵12۲0016) ۱ شورالد ]| ° بت ۰ ۰  

 ندنرلماسر رهام لا و روبشم
 ۱۸ ۵5 و شا وط هدس راب هدنخ را ۱ ۷ ؛بولوا

 .ردشارب رلسر لزوک قوجر .ردشعا ثافو هد

EEرک ی  
 هبحایو هبصذ رب ندننافاص یسلیم

 یک نه ك رَ

 .ردشملو ا طقسم كریهاشم ضعب «بولوا

Ap Eكني ونج یاشرفآ  
 هد دنه طرح رع و هدنساقرشلحاس

 ۳ گو قون شرع ۲۹ ۱ شم هک نزد فرو
 یکا برف ندقرمش «بولوا عقاو هدیقرش لوط ۲۸
 هدنګا.ردردق هرتمولبک ۲۵ ېوه ونحندلاثو ۵

 -رلیشراق «بولوا هطآ جاقرب هلبمسا « یراهطآ لیف »

 ندرېل روکذم .رونلو یصنم كنبرېل ( هبت ) هدن

 ندنتهح بونحو (وسیمنام) ندنتهج لاش هق شب
 بونحرف روک .روابکود هزرف ر وکو یرلباچ(وتوبام)
 -رو هلت سانم و بول و راقلفاطب ماطر هدنتهح

 «ىلوق قاناطب» ینعب (۲وغالد ها) ندنف رط رابازیکت

 -ول) هدنجا كرفر وکو رلیلزمگترو .ردشلوا هیت
 .ردرلشا سیسات هلکسا رب هلا (سکراموستر

 رلشم ربک هلا یتسیونح ےسق كرفروک امدقم رازملکنا ,
 شتر هسنارف نانلوا بصن مدح« هدعب «هد سیا

 .ردرلشلوا روبح هکر هلرارق كن روهج

 روبشم كنهسنا رف (0۵۱20۲01)
 هد۱۷۹۸ ؛بولوا ندنرلءاسر ۱

 هد۱۸۱۳و «شغوط هد (سیروم تنس نوتبرا-ش)

 یناررح شعب هلرلءتر لزوک قوچرب .ردشعا تافو
 . ردراو

 و رفالد

2 12 ۳ | 1 3 

 ندن رل مجم هسنارف (Delambre) ۱ د
 «شغوطهدنایمآ هد ۱۷.6۹ بولوا )

 لوغشم هلايدا ادتبا .ردشعا تافو هد۱۸۲۲ و

 هفعشاضوا هلیناعااطم تبه ع هدنشاب ۲۰ «بولوا

 ییدتیارمشن یقتلعتم هب هبضای رمولعو تیهو ؛شمالشا
 هنفلاطعا یمایمدافآ نونف هسئارف .هنبرزوا تاغیلأت

 دلج ۲ .یدشفلرا بصن ه:؟للعم تّنیهو «باخنا

 .ردشمزاب ید یخ رات تئیه لهر هنیرزوا
)Dela ware `تلاعكنمااهشی اش مآ  

EL 
 ندن رلکتایرط كنلابح ههل لس (لیکجاق) هدننب روهج
 ادتنا «هرکصندکدتباذخا یخدیاچ (زوتفاس) « هللاعبن

 «قرو وی هلا ایاوا-سناپ « لاب رح یرعوط هفرش

 هللا (یسرحوسب) .بوئود یضوط هبونح هدعبو
 كرهدیا لبکشت یدودح طخ یهدنسهرآ ابناولسناپ
 رویشم هلیعسا (باغ رتاو) هدنسهرآ ۵ « رلغاط یئام »و

 لکشتم ندرلاق كد تكسکو هرتم زو ترد چوا و

 هنکوا یربش(ایلالف) «درهک ندزانوب رب بیر
 قحهلوا ربس لباق ید نوعا ناف لود .هدکدلک

 هلساو هنبو ؛روشلو شا عسوت بسک هدهحرد

 هبیسالطآ طبع رص كرهدا لکشت یوفرب قورعم

 «بولوا هرتمولیک ۵۰۰ یلوط كنسارحم .رولیکود
 كلوب هدنلح كلهرتموابک 1 ٤ نالوا ردق هبامغادالیف

 كلدرتم ولیک ۳۳ رکید نالوا ردق هلوتن رو ناغس
 .رلشیا را رواو كج وک هدهدنلح

 كل ءهدیلاعش یاقیمآ (Deاa )w2 re ۱ او
 لوا لا بولوا ندنمهاج هءّءج

 رب نالوا یمانمه .ردبرب كتير ههج ۱۳ ندیا لکشن
 ۔رش لاعث كنم رف روک (قیاسچ)و هدنبونج كوقو
 اناولسناپ الاش «بولوا رب رب كچوک م او هدنسیف
 تعسو .رددودح هرات روهج (دنالب ,ام) ًابونحو

 كچوکندنو یر وهج (دنالسیا دور) رکنا هصضارا
 تكنهففتم ريحاج هعسوف ترثک .هدلاح یقیدلوا

 بم یس هیعطس هحاسم .ردیسمدرد زوتوا

 مسق .ردراو یساها ۱۱۱ ۸۷۱ بولوا هرتمواک

 بونح «بولوا راد) وصحو تدنمو یل هطراع یسبلاوش

 لدتعمیماوه .ردفلقاطب هدرارب ضعب و قلموق هح

 هلناناویحو تعارز هعلشاب یسلاها .ردمالغاصو

 یرکیخد یتراجب .ردزآ یرلهقیراف .بولوا لوغشم



 fe ال وص «بولوا

ِ 

۱ 
۱ 
۱ 

۱ 

 3 هدرا ناخ ناغع ناطاس سصع «قرهنلرا عیدو 1

 ۱ و

 هقروم ویو ایفادالیف یمظعا مس
 ی رک «بول وا ے یه 4 چوا هروسنلوا لقت

 ونآ لو دهن E ی ریش هحلشاب «هده سرا (روود)

 رایلهدنالنیفو رابلح وا هد ۱.۸۳۸ ادنآ تل 9

 تيارو كرابلکالف هدعب «قرهللوا راعا ندنف رط

 لالقتسا بسک هد۱۷۷ و ؛شمک هنبلا ؟رازماکنا

 .ردشعا

 کالا ۶ ه دم اهشیاشت ما ۵
 .OR ا اوالد

 4 ۵ *(سوبمولوق)و هدنرزوا یربن (وتوبش ین رش)
 «بولوا همصق رب یرکم یناعس هدنلاهش هرتم ولبک

 .ردراو ینونغلارادو سل ها ۰
 همت كل م L.Delaware)—ı , ما

 ی رب «نکیا ندنن .رتلکنا |داوالد

 كنبرلا روا بولوا یسبلاو (اینیحریو) هدننامز قا ژ
 هغیدلوا شعا رلتهدخ قوج كب 4نسدقرتو راما

 ها هبصقو تب زوهجبو یوق رب نام فن ل 8

 كنو رافامس قوچربو راهبصق كج وک ماطرب رکید
 .ردشش وا هيس هلبسا

Eوا ندادا (یدنفا رع  

 واش نور برا | داد دوالد
 هدنرلخم را۱ ٠۰١ .ردیلغوا كناغآ روالدج رع هلتءاعز

 ناکحاوخ هډعلا ناخ دجا ناطاس رود «بوغوط

 شاب «لسارم عطقو «لخاد هنکاس نوام ناود

 .یدیا شلوا لئاث ید هفلبجاشمغت و هکیح هبساح
 قطصمناطاس رود «بولاقل ؛رعم تقویلیخرب هدعب

 شو یشادقرآ اق هدنخراب ۱۱۷۳۲ هدنلا نا

 باتکلاسم ر هلیتلالد كلاش( بغار مظعاردص نالوا

 .ردشما تافو هرکص نوک قرف قصاو ؛شلوآ

 ىليذ رب هنس «ارزولا ةقيدح » تنیدنفا باب نامع

 .زدراو یراعشا ضعبو

 رک هبارظع ترادص دنسم )۱ ۾

 و اا ندارزو | اب دوالد
 بوئلوا هير هدنوامه مرح .ردنصالا

 دادغبو سیربآ هدعد و ؛ ییقیچ هب هرشط هلقلم هاب

 -راید هدنخ را ۱۰۳۰ .یدا شلوا بصن هننرلتلانا

 كناشاب یسح «هلغلو هدنرغس نیتوخ هلیکنیلاو رکی

 هنسیدنک نواه رهم فنرزوا یلزعو ت واغم

 ریکیذ_ثاچ

۳۱۱-۱ 

۱ 

 شغاوا لع ندکلبتک |

 | ل و

 هدهم ولعم هړاد ةعقوو ؛ شلاق هدیرادص م یآ

 هردنوفدمهدرانیکسم .ردشعا تافو ادیب هدنلاایفشا

 .یداتاذرب ماسو ےلح هدلاح طس وتم یرببدیو لقع

 هدنسهطح (ه ولام) كياتسدده | ۰,

 تلود 1 ۰ لوا لا ۱ ناخ روالد
 اب رقایروغندلا باش .بولوا یسسّوم كن هیمالسا

 هدنسی رج جرات ۷۱۰ هروکذم تکلع .ردندنس

 خف ندنفرط نابلب نیدلا ثایغ ندنرا راد یلهد
 هدنخراب ۷۸٩ و هدننامز ینا قلغت هاشدحم «یقرهنلوا

 روالد هد۸۰۱ .یدشكوا بصن یلاو هچر بحاص

 لالفتسالاب ید هنس ۷ ؛بودیا لالقتسا نالعا ناخ

 ؛شعا تافو هد ۸ «هرکص ندکدروس تم و

 «ردشل وا یناخ هلبماب هاش تنش وه ناخ بلآ یلغواو

 ندیشک۱۱ ریزهجورب رار هلیسیدنک یسهلالس كنو
 تموکح كدهنامز كهاش نواب «تولوا ترابع

 یلهد هولام ندنفرط هیلاراشم رادمکحو ؛راشمروس

 هننموکح رلیروف .قرهنلوا قاا هنسهروهت تلود
 .ردشل ر و مانخ

 یروغ ناخ روالد ۱
 روالد ن هاش كنشو»ه ۲

 هاش 0ع ناطاس ۳

 ساهم عام نا ی دو ناطا 6

 یخ نیدل ثابغ
 نیدلا رصات

 ی دوج
 (تاردع رادمکح) هاش ردای
 هاش رداق

 ن ۰
 عاص نب رداہ زاب ۱

 .اوعشواداهسنا ,ن(612)1 ۲71606 () °

 و ا ۱ یوالد

 بتکم .ردشعا تافو هد۱۸ ۳و «شغوط هد (هر
 هد۱ ۸۱ ۵ «ب و الثاب هک وس رعش نا كاندا کاک

 هنابنبسم) روصم یا ص یضیداضوا كنهسنارف

o ۱ 

 ته حق

(Messeniennesبسر هموطنم ر هلناوع  

 تروص .یدشعا رشن راعشا قوچ رب رکیدو
 ظفاح یفیدشلو مد سم یالوط ندنراکفا

 .هناضنک لارق هدعر (هدهسدآ

 .هموظنم ورا قوچ ار .یدشلوا ینک ظفاح كاا



 علو

 كب ز٢ .ردراو ی 4 دا زا آ رد هل را

 (یغ هالد رز یردار «بولوا ربتعمو لوبقم

 ایمدافآ .ردشلوارشنو عج هرزوا دلح ۸ ندنفرط
 .یدشفش وا بانا ید هنغلاصعا

 هبصق ر ندننافهاصم هم هدتسل دنا

 ندالع E 0 هاکساو ۱ هب الد
 « ناجراا ماظن » قلعتم هابفارغحو « ةوبنلا مالعا »

 كن(یربا رع نر دجا سابعلا وا) یبحاص كنب راباتک
 زودنا ناب یوج توقا یهتدنل و یار دا
 هح یک (ربلادبع ن رع) یرع سابعلا وا هبلاراشم

 هدهیسنلب هد ۷۸و ؛ردشلو یلعم كنالع ریهاشم
 .ردشعا تاقو

 هنم رلب وکر  لمدنفا(عاص) تاکی ۱ 1
 راتف رش وخ و هکر حلا عب رس صو صخ

 بثاج ندنفرط (سقوقم) هک .یدبا رسا شاک
 هرکص ند ون لاعرا .قرهنلوا ادها هیهانیئلاسر
 .یدشعا لاقتنا هندنفا (هضر) یضن رلالع ترضح

e NEES REE 
 وا یزیق كق_شمد ربعاو

 ناطاس .ردنداق رب هروبشم هلئواکذو نسح «بول

 یلواح دادعب یسهلاخ كن هجرت هبحاص دعس وا

 بوربدتنا ,غیلط هکرزب نسح نانلو یکاح دادقب

 جوزت ید ینواخ داشلد «ه رکص ندقدا ۲ یا

 نسح هرکص ندننافو كدیعس وا ناطاس .یدشعا

 نسح هدف_مآ تودا جوزت نوا هاتشاد كرز

 شا لست هنیلاكنوب یتم وکح روما «هلغلوا ىلاججو

 .ردشعا دلوت ندنو ردا سيوا ناطلس .یدیا

 هردندنرلحادم یوا نالس هحاوخندا رعش ربهاشم

 ؛بودیاتافو لوا ندنحوز .یدبا نیداقرب رو ,ارقف

 یرشا یسهداز مع كیو كرزب نسح هروک هتباور

 .ردشعا مع هلکعا سح یلیم هشانرم نی

 ییا هلا داشلد ید ندنر عاش نارا بس

 .یدبا ندنناجوز كهاش یلععف یرب «بولوا نیداق

 : ردندنراعشا هج كسلا تم وش

 تسيب لوبق تب تارکنم تاعاط

 دننکو ض و مز همشچ رک ۱ رایدص

Eكن ونح یاف رف | (۵۱ع۸70) ۱  
 کتسمزیکتروو هدنمسيق رش لحاس

 فلو 16۲
۱ 

 رب هدندهدح رابکتز هلا (قیبمازوم) نالوا ندنت
 ۷۳۸ لا نونح ضرف ۱۰۳۲۶۲ «بولوا نورب

 یایام كن رف روک (یکت ول )+ هدیفرمش لوط ۰ 1

 .ا ,طا قرهلوا هدنلخاد قسمازوم .ردعقاو هدنلاعش

 « ینوربوداغاد » ینعب (وداغاد وناق) رارب نانلو هدنف

 .هبصن(وبا) یرکرم بودبا لیکشت قاعسرب هلیما
 ۰ ردیس

 ۔هطخ ه دنک وف كء دق ناب # ۵ 7

 بوئح ۳0 1 1 فلد
 «بولوا ربش رب رومشم» عدف تاغ هوا

EERص وصخحم هنئدامع هل( ن + ونآ ) نال وا هبا:رک  

 و .یدر هنلوا دع سدقم هلتدانم یر همم دبعم

 رلهنهاک شعب هلبساعدا كم رو ربخ ندساغ هددبعم
 ؛ردا تعحارم هلدصق» هراذتسا سکره «ب ونل و

 3 ر حا لك ابو نکلا
 . دیعمهلتب ۔انموب .یدنا رارردن وک رلهبده اہنارک كب
 «هلغملوا ىواح یلایشا» یناوا تیقیذو نیم كب
 نالو عوق, دهند را ۲۸۵ ند ۳۵۵ دال_ملالبق

 هسنا رف ییعب رللاغ .یدبشفل واثراغ هلئاعفد هدناب راح

 یدع« لواهنس ۲۷۸ نددالبم ید یم هم دق لاها

 سانراب « هد هسرلشلک ردق هنانو هل كا اي
 روح هئدوع بوارضوا هما-ربنا هدنزاغ و رب كنغاط

 (یاد) هدر «تولوابا رخ هدلاح ییدعش .یدرلشل وا

 رب نوکسم هلا یلاحا دان رآ هلبعسا (یرت-اق) د وخای

 .و هقدع راثاو راهنارو قوجر هدنفا رطاو هبرق
 هدنسهبلاعش دودح كنتنابا (انوثب عم هفیئآ ) .روبل

 هردعقاو

 (.دنالود ییونح) ككاف () ۱ 8
 هرثمولنک ٩ ك (یاحال) و هدنشلابا

 یچام هنغامریا هزوم قرهلوا هدنسقرش بونح

 بوسلوا ریش رب هدنرزوا یودح ( هیش ) نالوا
 «یرلقاقوس لزوک یو ربهد یسلاها ۲ ۶ ۰

 لزوک «یسهیصوصحخو هبرپما هبثبا هل رل سیلک عنصم

 یرلهقراف شعب راسو یمناخیوط «یرلهاک-رف
 مده ًاریخا (هدهسیدباقوچیناماکسا هلیتقو .ردراو
 .هقیربافیبچ ردشغوالیوح هرلهاکح رفت ؛بولیدبا
 ندتیما یدعش هدهسیدیا رورشم كب هلیتفو یر

 هربش ندنلودح هیش هلیربن هزوم رلیک .ردشعثود

 ءردزآ هدیتراجت اذهعم .راراقیچ ردق

A AT NOY 



 ی

 یلونح )كك (۰۲۸۲۵۲(0۵۱) | دات
 لدنال رور)و هدنتلابا (هدنالوه

 یغنامرا(هزوم) قرهلوا هدنسوب طض بونح هرتم ولیک ۳
 كن ریش(تفلد) نایبلافن | «بولوا هصق , هدن رانک

 لودح (هبش) هروکذم ربشو ندهدنیهح یسهلک-ا

 یساصا ۸۳۵ .ردطوم هل.طخ لوریمد رو

 .ردراو

)Delminium( 3هدهعدق هنم زا  

 و ۳ ۰ E مونیلد

 .ردلخح یسلوا هبصق ناند (وئوود) موبلا «بولوا "

 طمض ندنف رط زیور لوا هنس ۱ ۵ ۵ نددالیم "

 .یدشش وا

Delormeهد4سنا رف ےل عسا  

 E ١) 8 مدولد

 نو رام) س .ردشاک (۱۷۸۳-۱۸۰۹) ماسررو

 هروبشم هلیساکذ ترفوو هلنئاو نسح ید (مرولد

 ندنساریک یلامزو ندابدا ربهاشم «بولوا نداق رب

 -وشعم ید كنیول یهجوانوا ییحو كن هذ قوچرب
 قفلوا فبقو هدنناعوقو ۱۱۵۰و ؛شغت و یسهق

 كنووغوهاروتشو .ردشعا تافو ةا نکیا هرزوا
 .ردشمزاب هعحاف . لزوک هنماب

 -راهرح (هدالفک ) كنا و 9 ۳

 هدناپ بول وا هریوحرب كچوکر دن | 7
 را, هلا (سولد لوس هل کید مان + ( 4 ) نان و

 ۳۷۲ ۲۵ و هدنسهرآ یرلهطا (هربش) هل (هن ,ی.)

 سدقم هدندنع رلنانو یک-ا .ردعقاو هدیلاعش ضم

 نالوا هانک ند رذو سعش «ق )وا دع هطا رب

 یرلدبعم صوص هنتدابع كن (هید) هللا (نولوآ)
 ید هبصقرپ هلبعسا سولد هنن هدنلحاس .یدیا راو

 رلیناریا .بولوانوصم ندزواح هطاو .یدروبنللو
 هدعب هدهسیدرلشماغقوط هس ,اد هدنرارغس نانو |

 «قرهنلوابیرختو ترا ندنفرط یرکسع داد رهم

 هدسولدهدءدق نامز .ردیلاخ و بارخ یر ندتفووآ

 ی رلهزانح یسیلاها «ندنغیدلوا زاحم ید تاوما
 هباروا رلنیداق هلماحو «ردبا لقن هن-هطآ ( هنر)

 .یدبا رارو روغ ءط بودیک
 كنهیمالسا راو" ضعب (ءایز تف ۱

 هاو و ا ولد

 هطاحا هلروسرب یبهیرصم ۀطخ ایوک «بولک هکدمرپ

۳۱5۳ 

 نفدهدهطآ و «یک یفید) وا عونع هرلنداق قم روغ وط

 هل د

 هدب هنن رلتسف شعب نالاق قاب لر وس واو ؛شّا

 یان (ز وجعلا طثاح)و (زوجعلارادح) ندنفرط رابع
 .ردشار و

Delvinaki)هاب هدق وا را  

 2 كرا یا ب | ی انولد
 كنب رکرا «بولوا هبصق 3 هدنساضق نوغوب

 كنعبنم یرینونیردو هدنسبقرشبو اج هرتمولیک ٥
 هفلاط بولوایسلاهاردق ۱۵۰۰ .ردعناوهدن رق

 هردر وپشم هلیلاجو نسح كنساسن

 و هدقاد وا را (Delvina) 1 لد
 یک اھ ہدنغ ایس ی رکرا 3

 و كن رکرا بول واهبصق

 عاط ق هل .ا هدنس مط لاعش هرتمولیک ۷۰ كيهنایو

 تلنهو ءار تبنمو هدنرزوا كن همت جاق رب عقاو هدنکنا

 دروس یراهاخ .زدعناو هدنزانک

 یب رش عاج NY یسلاها ۷ ۰.۰ «تواوا فیطا

 ۱۲۰ TY یتکم هدشر ۱ «یسهنردم ۲

e O AEN OEنددنآ راسانآ نال  

 هجدلوا «هلغملوا هدنرزوا هداج ندیک ه4 اب

 یغ ےس یرکرا یساضق هنیولد س .ردراو یتراحت
 یرکرا البح ؛بولوا یرب كنا ٩ ندا تک

 عبا هنغاحس هبا ( واح «نوغوب ًافرمش «شلوروقو

 «تول واد هدحت هل زیکد NS هل رلاضق تالیف
 -و کرم نده رق ۱۰۱ رارب هلس هبح ات سودنارس
 e «هرزو' قل« ا «تول

 ءووا ًاعسق, قلغاط اسف سی ضارا .ردراو یسلاها

 | هی رتسیب )هلا( هولا ) . رد راد وص ع وتبنمك «بولوا

 راوبو كرهدبا او راو قش ینسهووا هنبولد یرا رېن
 یعدق ریش (As لوکر کذمو «رولدکود هنل وک

 كلوک وب . ردبا طالتخا هلزیکد هدناب یرل هارخ

 ی رنام روا . ردنا لصح رلقلقاطب ةاط رب هدنفا رطا

 ا لخ تولوا قوح یا هدهت سیا زآ

 سودارس اا هقشب ندوش رو روکذم هرونلو

 ضعب ا EEG هل سس ه رق هکینقو E نا

 كب یساوهو آو

 هداصفن و د .ردد وح وم هقشع راثآ اطر هدن رللحم

 ۷۱8 تم ۸۷۲ :هسردم ۲ ,رجعسم و عماج ۷

 NIE ۳ سرد ۵۰ .یرب وک ۲ ؛اسالک

 .رددوحوم ناکد |
 (یلهد) ندفرط رلبلابوروآ (ظ۲)0:)

 ی » لهد « 1 ه ردعسا
 . هل روب تعحا هنس هدام

 ا و وک



 ی ل و

 تانسهریبک “ر رح هرتاموس (11) ۱ ۳
 قرەلوا هدبقرمشلحاسو هدنسیلاعشمف | ےک

 لقتسم من بولوا هبصق رب هدنیصنم رہن ج وکر
 -السا تموکح یهاد .ردرکم كنهيمالسا تموکح رب

 ۱۸۱۶ «نکیا عبات هنب ,رادیکح نیچآ هلبتفو یسهیم

 هد ۱۸۱۲و «شعا لالقتسا تن هدنسد دالم# ےس 5

 یهلد لصا .ردشعاط ینتہعبا ك دناود كق ار

 یمسا كنهبصق «بولوا صوص ه4طخ یم
 "رد ( ناو

ao EL۴ و یا اد یر إال ں ۱ ۱ د  
 ندنسایداو الع یرود لوا ناخ رد رو ل

 «یلارنع»] .یدردبا صاخت (یلازغ) هدنراعشا «بولوا
 ۱ هل روت تعحایم هنس هدام

 کک ۳ لح ۳ 1 جا

 ۹ ص2 وک رب هدن رق ناهف ۳ ا
 طقسم لريهاشم ضعب «بول ,ا

 ,رویدبا ناب یوج توقا یغیدنل و یما

 | قامربا هچلد
 كنتالو هرقنآ هدیلوطات [
 لیرق هدنغاصس دایزو

 یا-ينم لروکذم ءا ول بول وا رپ 7 مبات هغام را

 « هلن اعت ندغاط قآ هدید و دح یالو سا ویس و هدنق مش

 ‹«لرەديا ناب رح یم وط هب یل وئح برق هدعد و هب

 ید ندلوص و ییاچ نک ندنجا یهیصق داغزو

 «كرهلود یر وط هل ی «هرکص َندقدلا یاج جافرب

 عبا هنغاےس یرغنکو هدنسهبااعش دودح ڭكغاحس

 سارع .رولیکود هغامرا لب رق هدنب رق (قحەووا)

 ید4- صوح SE لوط

 ےسق لازغارمس روش ريق هلک ےس كنغاڪس دا زو

 «ه رز وا ی اد | د 1 ه رد واح ۳

 .ردیلزیخ یلایرح
AA, ) ۱دا همیقاص  
sS 1 جلد 

 ۔روہ۔ سو هدمع “ع ر وس ص هل و

 (رول) قرهلوا هدنسدقرمش لاعش هرتمولیک 4 ۵ كغ

 ۸۲۳۰ بولوا هیصقرب یدرکم اضق هدنرانک ی روم

 كيلسا هلا هرافیج و نووو یو ریه د «یسلاها

 .ردراو یر هقب راق
 جاوا كئلا ناخ دع ناطاس

 عفر هدیاوطاب | هدنرلتنطاس قم الخ لو

 وا یردارب كنیجزاپ هرق نالوا شا تواقش یاوا
 صدا هه رک ص ندن و هدکاج تم وقیم «بول

 -احم یداقوت هدنخ را ۱۰۱۲ و ؛شلو۲ سر

۳۱۹ 

۲7۹ 7 
۰ ۷ 6 

۴ ۹ 

 0 ۶ رو

 ی ل و

 ناطاس «بودیاتلاخ د و نایتسا هدعب , ید ش٤ اطبط و هرص

 هنکنیلاو هنسو ندنفرط یرلترمض> لوا ناخ .دجا
 دغ لا نانلو و رادرمس و مظعا ردص هم صن

 «یدیشل ردب وک هنسهبراح نائسراح هدنتبعم كاش

 قالبچ یرث کا هقرف كالیشک كب نوا نانلوب هدنبعم

 نانلوب هدنویام» یودرا «هلغاوا رلمدا هفایقلا بیو

 سویخالوبق یکعا برح هدکلرب هلران وب یلاخ عرف

 .یدشتا تدوم هع رق «هلکر ینویامه یودرا

 هلغلواکشن« ندنلظ كنهجربحاص یسلاها هنسوب

 هنکایلاو راوشمط فنیرزوا یماعدنما كنسیدنک

 هتیاکش چد یسلاها كناروا .هدهسا شفلو ۱ لس

 «ندنکیدهکیدیم ساوا كناشایدجالال و «ندیرلقدالشاب

 قعاص هاب یر ندنعالق ایچالاد هدنباور رو
 هد ۱۰۱ ٤ ندنفبدلت وطی رب وتکم بول وب هدنششن

 كنیکح قم آ بول وا رداص

 ۳ فو الوتقم هددارغلب لوا ندنسارحا
 هدام « اشاب نیسح «| : ۳۹ ۰

 ارم هنسیجشب كابرا 4 نیسح ید
 هلبروب تعح

 : ردیص 1 ریلد

 (كنج رغم ردابب ناخ تمه باون) یسیجرب
 یسردابآ خرف .بولوا ندنساما یرود ملاع هاش

 یهاشداپرامرف هنمادعا

 كناذ ییا ن

 : ردندنراعشا دلج تا وش .یدیا

 یر یهاوخ ناسج هتسخح نم لتف شتزفک

 ۳ ها لفافت یه تفک

 رائاسا ودراو یس راف )— نر یس رعکیا سس

 ۳ رلوا یحاص راعشا راو راهموظنم شعب هدن

 هلینا ونع« ا ا هصق » هدنزرط « نیدعسلانارق »

 یسهلاسر رب هلناونع « چک حب»و یسهموظنم رب
 : ردکن وا تدن وش .ردراو

 ی نیا دراد تلفغ هچ مادیع

 یو بلاط نموریرد قاس هک

 هدام « شاپ هل دبع »] ۱ ادا اء لد

 [۰هلیرویتعحام هنس :

 چانیسکلآ كەي رص (Deligrad) ۱ دارفلد
 ۔ولیکا ۲ كجا او هاف

 ندیک هدا رغلب ندشد قرهلوا هدنسد رغ لاوش هرنم

 هیصق رب سم هدنسداو هوارومو هدنرزوا قد رط

 -هراح یراکدتبا یشراق هرلیلناع رلیابرمص «بولوا



۱ 

 هلوص یدهسرلشعا نصح هدنو هدنرځکا رل

 ید یفومو هنیرزوا یطبض كچانیسک لآ هده راح

 .ردرلشاوا روبج 4 هیلخت
RAEصف  

 ولیک ۵۰ كاویسو هدنس ۱ شا یلکید
 دبک رو هرقرب كوب یرکم هبحات هدنبونح هرم
 تكسکورارب هلراهبحات ناخ هحالآو لاغناق «بولوا
 دادغب «هلغا وا عقاو هدلعر روئسم هلراق نیشبقو

 هرللو هلیسهظفاح ما «ندنغیدنلوب یر٤ كنس هداج

 ۔اهاو هنبراعآ كناروا یرب ندیکسا یربهطت ندراق
 هردلوح هتسل

 ندنسارعش ربهاشم هسنا رف 0011110) ۱ لبلد
 ۱۸۱۳ «شوط هد۱ ۷۳۸ بواوا ) ۰

 ۱ هدنکللعم باک« ضب هد- راپ . رذشعا تافو هد

 ك(لیح ریو) روبشم ندنساررعش امور لوا كا بونل و

 تبغر هداعلاقوف راو « هلکعا هجرت ههحزسنارف

 باس هدرپیشو تبص « بولوا رهظم هبهیموع

 هنغلاضعا یسایمداقآ هسنارف هنب رزوا كنو . ردشلوا

 هم وظنم رب رکید هلناونع «راهغا » «ق رهنلوا باا

 E هل ومقم هژلیس هدایز یتدو هک «ردشمزا ید

 «بواک هلو ناسا هلمتبعم یتراغس هسنارف هد ۶
 ررض یلک هدقلقشی راق رب .ردشعا تماقا تدم رب

 هلفل واروبح هکر ید ییهسنارف .بوافوا هنایزو
 «بودناتحایس هدهرتاکناو ابال آو هری وسا تدمرب

 ؛شمالشاب هک كللعم هنب « هلل د وع هسراپ هد ۲

 رخاوا .ردشمزاب راعدا راس هلرلهموظنم قوچربو

 یسهموظنمرات آ .یدشلوا روک ندنزوک کیا هدنرع

 ۱ وا سذن و عبط هل اعفد «بولوا .E نددلح ۱۹

 .ردشش

 هل و هک «یدیا نداق رب هدنیطساف ۱ وا

 نالوا یلوف رک كيباایموم نامرهق «قر هل رردناق

 -رلنشد یلغاب یرلفاآ یرالا هدعبو «شءهک یبراچاص _
 .شعا ماست هن

 لاعش لدادغبو هدنغاعسو تبالو دادغب ۱ میاد

 هدنسسیف لحاس كنارف یزکرم بولوااضعق رپ "

 | هلا ها ندنف رط یماعصخ كنامرهقو ایوک .بواوا

 امد ۳۱6۵

 ه والمصو هسیک «تبه « رد (یدامر هعاف) نانل و

 یدم هن) وا سرم-د هن الیصش هنوک رب اد هنلاوحا

 1 ۱ ) م ویلد 9 نو dily ( Delium ا
 ابواو ه دن هم دق ه4طح 02 وب ( "

 بول وا هبصقر هدنسلش راق یه و رح 6 با یعی)

 رلیل هست هل ربل هنت هدي و لوا هئس ۲ نددالبم

 طارقس هده را ونو ؛شاوا هراح رب هدنسهرآ

 .یدیاشمراتروق ندمولوا ینوفونسک | هللا دابییکلآ |

Delioun-Boldok ( ( 

 (هدنساق رمش ےس کباب ریس
 ۱ قودلو نولد

/ 

 وا هرق رب كوب .دنسب رغ بونح هرتمولیک ٥
 ریکناهح روپشم كنه رق نیحروم ضعب بول

 تكنسیا ها یدهسرلشءا ناب ییغیداوا ییطو زکرچ

 .ردقوب یرلتام ولعم هنوکرب ندنوب
 ۳ دا ا صدر ها

 رد روکذم هد ( نادلبلا

 ندنرلبیطخ مدق ناو (۱۵۳۱206) | ۳
 «نکیایصمت ر یداع لصانع «بولوا ا -رکرا یعمک | دج

 زارحا هت صر لوب هلال تقالطو تحاصو درج

 یرادہکح هب ودک ام هدنس هب راح هنورح .یدمشعا

 ع كلو هلبسهقطان هوق .بوشود هنتراسا كييلف
 ًارابتعا ندتقو واو :شعلوا هی رس ها بلح

 هف رط وا ی رتشادنط و «بو)اق یرادف رط هبن ودک ام

 كيكنوب نتسومد رویشم هلسسوو ؛شعثباچ ۵هلاما

 طبض یهتآ ء(رتایبش ) .یدیا شش و هدنبلع

 باح یتبضغ كرابل هب ودک ام هدنغیدلشالک آ یک هدیا

 فلت وا مکح هنمادعاك نة ود هد ردشعا

 هرات آ قرهلوا هدنهل تكماشدرپ هدعد «یدشعا

 ندنفرط ردا بق لغوا كنو .نوهکیدتا تنایخ
 رب کلا .ردشوا لتق هدنخ را ۳۱۸ دالبلالبق

 .ردیقاب قطن

Démarate)تموکح هدامور  

 «بولوا ی ردب تک نروس

 1 ۸ نددالمه «هدلاح یعیدل وا یلهشروق لعایع

 كنايلاتا .قرهنلوا نو درط نداروا لوا هنس

 .یدیشهک هنسهبصن (هینیکرات)

 تارامد

 یرب هدساو ید ندنرلراد_هکح هتراپسا س



 ت م د

 مکح كد هل ر ا ٤4۲ ند ۵۲۰ دالبلا لمف بول وا

 ندنف رطآ نم وژاق) نالو ایکرمتهدتموکحو ؛ ۰ شم روس

 «قرهشوا ین ندلننطو «هلغغ وا اعدا یی دل ا چ

 1 شا اصلا (۰ راب دنف-ا یعی) هس و راد یراذتیلج را أ

E TTیرلیانوب ندنشنو رکو  

 .ردشش وا مادعا «نوچگبمتا رادربخ

E Eبول وا هبصق ر هدنن رق _سیالش » 

 ثوقاب یغبدلوا روپشم هلییشب را

 هرودنا ناب یوج

 ظ
 (زرملا) نالوادتع: اب زاوقم هتلحاوس | دنوامد

 رزرخ رح هدنس بلاش تهح كنارب

 هلا (یر) «بولوا یغاط كسکون لا كنلابح ؟هلسلس

 هرتمولیک ردق ۱۰۰ كنا رهطو هدنسهرآ نان ربط

 یسهطقن كسکو لا كنا ربا

 «ردراو یع ترا هداز ندهرتم ۰۰
 روئسم هللا راق شق زا یسب راق و نده رهم

 کو لا «بولوا یرلد رد دمح* قو ر رد

 .ردفورعم هلا « یزیکد زون » ییعب , ۲ جم یاد )

 وص (دنوابند)و (دنوابد) هدن رات | مالسا نویفارغح

 كغاط و یوج توقای .رونلو ررح ید هد رلثر
 یفیدلوا یعسم هلوسا و ید كنهسحات یهدنفا رطا

 هلعساو هد-نکتا یونح كغاط س .رودا ناب

 یفیدلوا شمل ٭ هدنلاح هبصقر لوس یلبخ هلبتفو
 هرددوحوم ید هبرقرب ریلبشالک | ندنرل ها رخ

 .هطخ هراهما كثي ۱
 كنلوک(هناج) «بولوا هبحانرب .U عہد

 سا و ًانصءب یند هلوک روکذم «هل-غغلوب هدنفا رطا
 ۱۷۳۲۱۵ لا لا ضرع ۲۰ لوک و .ریلیریو

 نالوا یلوق قرش كلب «بولوا عفاو هدیقرش لوط

 رک ندنجما قرزا رح
 ا ده ا مر

 ( سرس )كر لندن ال ند ف رط را و یکتا
 .ردسا نلرو هنسهموهوم ۀهلا تعارز یرلکدید

 . هل روپ تعحام هنس هدام ٩ سرس 1
Pêmétriade)ایسنغم الات ) 

 ۔روک سولغو هدنس 4۶ دق ها"

 .ردعقاو هدنسدف مش لاش

 بوس وا

 ۱ هدایرتمد

 و هدنس رق تكنسهبصق سولغ یی دوش قرهل وا هدي رف

 ندنرا رادک> هینودک ام «بولوا عدق ریشرب شغل
 ؛شلوا سیسات ندنفرط ( تیکرویلو سورتمد)

 ,ردشغلو جاب كنهبنودک ام تقو یلبخو

AG 

 وا جارخا ندهبنودک ام بول وا تب ولعم ندنفرط

 ت مد

 هل ودک ام ( ۹ ۱ و تم
 یکی ااو ندنراراریکح | ت ۳

 : ردذلک

 هل یبقا « رمصاحم» ینعب (تیکر بل و) یسیجرب
 ندنرلفلخو ندنرارادرس هلردنکسا «ب ولوا قلم

 هدشک را ۳۳۷ دالیاا لبق .ردیلغوا :(نوفیش[)

 ؛شعا برح هدنبعم كن ردب ادا .بوغوط

 هسوقفلس هدقارع نوعا هعفادم

 «هدهسیا شغل و هدب راحم یشراف هسوبلطب هده روسو

 هد۲۰۶۸ هلبس هنا هظفاح یلالقدسا «بوبمهلوا قفوم

 جارخا نداروا ی (سویرتمد یلهرلاف)و طب یی هنآ
 یفل رادیکح «ك رهدیا

 طب ینعقرب كسنوواپ هللا ایویو هغ نوت

 یقوقح كني ردپو

 ندردناسف .یدیشعا نالعا

 هنکلاع ید ییلادیصو روص «سبربث هدعب .بودیا
 شا قاحلا

ELیدشمام هلوا قفوم . 

 «هد هسا شا هرمصاح ید یسودرو :

 رارب هلردب هد ۱

 تدم رب «بولوا بولغم هدنس هنراحم (سوسییا)

 .ودک ام هرکص ندننافو لردناسقو ؛ شهرک هاب مس رس

 ۸ كدهنخ را ۲۸۷ ند ۲۹۵ .بودیا طیض ىلە

 (سو ربپ) هدروکذم ځرالو ؟شمروس تموکح هنس

 هباهغب لا كسوقفلس كرهک هنایسسآ « هلغغل

 هنس ۵ «بوشود هننراسا دب كلوب «ندنغیدالشاپ

 هدنخ را ۲۸۳ دالا لبق .هرکص ندقداشاب هدنراسا

 هردشعا تافو

 ىلغوا ۵(سانانوق نوغبت۲) یسیکیا س
 ند۲ ؛۲دالبلالبق «بولوا ینوروت كسوبرتمد رو

TYتموصح هدهنودک ام هنس ۰ هلد هنخ رات  

 | یرارمکح رپاو هلرابلهننآ «هلرابلابلوتاو ؛شمروس
 (ES «بودبا هبراح هلا ديالا یعکیا

 .یدیا شعا طب ید یسهطخ هقرب ییعب

EKEN۴ هد روس ه  

 es e سوی رامد
 دکر اریکح چوا هلا و ید ندکولم فا وط

 بقلم هلیبفل « سلم » ىنعب (ریئوس) یسجرب

 . قحوچ «ردیلغوا ۵ (روپولیف سوقفلس) ؛بولوا
 كتساباب «بولیردن وک هبامور هدنماقم نهر نکیا

  كرهک هبهروس فلرارف نداروا «هرکص ندننافو

 . هاپوا سخوبت آ) نالوا شا طب یتوروم كلم



 تمد

 هد ۱۱۲ دالیلالبف كرهدبا جارخاو درط ی( روت
 «هلیابرح نالعا هرایدوہو ؛شعانالعا ےل ا

 یرادهکح رص «هرکص ندکدتیا طبض ید ییابقودایق

 نانلوپ هدنس هاچ تحس ۵ ( روتیمولیف سویلطب )
 بولغم هد ۱۶٩ ندنفرط هسک ما (الاب ردناسکلآ )
 . ردشلدیا

 هلیبقل « بلاغ » ىنعب (روتا-قی ) یسیصخیا بس
 ىجا .ردیلغوا كريتوس سوبرتمد «بولوا بقلم

 كنب ردپناق .بودیا جوزت ییهرتاپویلف یزمت كسویلطب
 كرهدبا جارخاو درط یالاب ردنا کلا هلل داد-ما

 شعا نالعا ینغارادمح هدنخرات ٤ ۱٤ دالیملا لبق

 هتراسا كدادرهم بو دیا هب راحم هل اساکشا .یدیآ

 بوروک هلماعم نسح ندنفرط كوو «شعشود
 هراپ واق یسیراف كلبا .یدبا شلنا جوزت یزق

 -وبقن ١ ) یاق «هجنلوا كرت ندنفرط یجوز هلهجووب
 سالحا هنتخ روش ینو «بوراو ه (لدیس سخ

 ندنراسا روناقب سورتمد ابقاعتم «هد4 سیا شعا
 ردناسکلا)قجعاو ؛شغا طبض قةلرو ك «هلرارق

 .ردشلوا طبض یلم ندنفرط (انیز

 «شوخ فو »مش (سو رکوا) یسیجچوا -س
 ,ردیلغوا كسخ ویطن | یمرکس «بواوا بعام هلیبقل

 هرو  اکرتشم هلبیلف یردارب لوا هش 8 ٩۶
 عاو هدنرلنی ابقاعتم هدهسرلشءا سواح هننخ

 تعحام هنیدادما كناب اکشا پبلق کا روهظ

 ین هجر بحاص داد رهم یرادهکح لرانوو ؛شعا

 «هدهسیا شل و هدلماعم نسح هدنفحو کا
 هدنراسا كدهننافو نالو عوقو هدنخ رات ۸۷ داللالبق

 ر

Démétrius de) — 5 ( -- ىلەرا 
 بیطخ ر یه آ( ( +۹۵ سو

 لک ام مازا یفرط ۳ «بولوا مدآ یسایسو

 هدنخ راب ۳۱۸ دالیلآ لبق هرکص ندنطبط كەتا

 ؛شفلوا بصن هنتسایر یروهچ هننآ هنمات كردناسق

 .یدیا شعارف یتتبحم كرل هننآ هلبسهرادا نسحو

 لقتسم نوتبسب ییهننآ ایوک (تیکرویلو سورتمد)

 ندرادتفا عفوم ینهچرت بحاص هلی هایم قارب |

 هرص ۰سو رتمد یلهرلاف هنیرزوا كنوو ؛شمروشود

 هلوبق نسح ندنفرط سوغال سو لطب «بوچاق

 ز م د ۱۱۷

 هلبس اک هی ردنکسا هروک هتباورو ؛شلوا رهاتم
 .یداشغلوا E هنن رزوا ی راطخاكب و یسەزوم

 سوياطب یغوا .«هرکص ندننافو كسوغال سوٍاطب

 «بودبا ییا هر ص٥ دیعص یلهچرت بحاص فادالبف

 و LS ‹ هلغم ردنا و هدشتلآ هظفاح هدار وا

 .ردشعا سفن فالتا «بویمهکج ینراسا

 ۳ رامور ( 2 سو رتمد ندي ف٤ ور کاش 
 دطرو هدعساق زور بول را ۱

 اے رر | نزوقااق سوپرتد
 [ .هیروی تعج
 ظ. -Lasca ) ۱ ل و

 ںدنسا مآ ل(سوغل ویلا لث ونام) ندنرلروطاربعا مور
 هنتهح كيالس كدینح هلا نطصم همزود «بولوا

 دمع ںاطاس یلچو ؛یدیا یسیلاو كينالس ہدنرلاجلا

 ماست یامسلایوم «بورو در باوح هتبلط كناخ

 ندل وساتسا یرلتمضح هیلاراشم .اشداپ .یدیشمهعا

 ؛شاوا رومأم هنلایفتسا هجرت بحاص .هدنلکدک

 «بودیک هیللدم «ه رکص ندنلاع را دمع ناطلسو

 هلل رکسع و «شعا دقع هدهاعم , هلا ییطصم همزود

 .یدبا شمس ك٤ا لیهست ینبلغت ا مد راپ

 راعشا ؛بولوا عاطرب كسکو هدد

 .ردروکذم هدهبع ۱ عد

 8 زد ربا ەدە قریب ۳

 یم واط هم « هلا عب هدنشابا (غروبعل)

 یاچ جاقربو «رریک هنتلایا (تنابار) كرهدبا نایرح
 هل رې (هلید) نالوا كچوک ندندنک .هرکص ندقدنآ

 هنیربن (لپور) ندنرلعبات یغامریا وقسا كرهشلرپ
 هدهسیاهرتمولیک ٩۵ یلوطكنسارحم .رولوا بصنم

 (تسید) کہ دن دلایا تنایارب اذهعم ؛ردزآ یوص
 .ردللاص هام ریس لد هام هہصق

 كس هنح یاهما ۵

 (هنیوخ) ی 2 د
 ندررب هدنش نانلو هدنطبض كنهرتلکنا كنمکلع

 هلاعش هلاعت ندهلوهح لابح یکهدرافرط جا هک |
 تروخ ا ) لالوا هرادا کر «كرهدبا ںارح ی وط

 هدنب رق كنبصن« یغامریا (ویبکسا)و هدنرېش (نوونج

 هبایططسق ( 5
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 ترا قم

 هرتم ولبک۲ ۰ یسارح .روابکود هیسالطآ طبع رص

 هنرصنم .ردقوج یلش:کو یلترد «بولواهدنل رط

 ید هلیبوص كزیکدو كرهدبا عسو بسک یل ببرق
 | لنکتعت یوقر هد مدح ع هرتم وایک ۳ «قرهشن راق

 .ردغرص یلخدم یدهسیا نال رب لزوک هک «رودیا
 .ردذاص هننافس ریس یعظعا مق لر بن و

 كتک.ءو نالوا هدننرق یصنم روك نم

 انفع ید هنب ریش (دووتحروح) ناماوب یسهرادا رکی
 ریلی ریو میسا و

 جوا یمیدنل و مسقنم كن هنایوغ مبان هب هرتلک ذا س

 NEN عس» ریس (هرایهد))یخ دی رب ك اا

 .ردراو ینالوصح خر رکش هوهق یلتیلکو یسلاها
 ( 0۵۱۵5 ) ماشلا قشمد دوخاب | - ء

 هعطق هل روس نوتو كنشالو هروس ۱

 ¢ «بولوا ی

 دالر هدنسهفطق ایس 1 .بواوا ریش رب ی: کاج تك

 بونج و قرش .ردبروش مهم كاو كو لا ك هیناغک
 (هطوغ)رالوا دتع ردق هلوچ ناد (ماشلارب) ندنتهج

 عقاو هدنرانک كيهووار تنمو لزوک یو رعم هلیعما

 ونجح برضو ًابضو هلیغاط (نویساق) الاعش.بولوا

 .ردطاح هل رلکتا رکید ت  (رحشل لبح) ید ندنتهح

 لبح «بولو رد ابو ع هدنس هعد را فارطا

 یبوص راوکشوخو قارب كنب رو ( (یدر )نیا بد ویساق

 مه یرلداب و مه ۱
 .ردیا اوراو یټس یی-هووا هطوغنوت هدو ی رهش

 بولوا هدناکش لیطتسم رب دنع هفرش ند لسا

 ‹ قره را هرالودح قوج ر

 هدنح اخ كروس قحاآ .ردطاح هلروسرپ با رخ

 راه عساو ید هدنرلتهح بو.حو لاعث و برف
 یعحق نانلوا ریبعت (نادیم) صوص ایلع «بون)ون
 لاعش .رولوا لنج هدهقاتسم یلیح یضوط هب ونح

 یف نانلو هدنسهوا كناودح (یدرب )و ه دننهح

 ردق هقیقد ۰ كنهراسع .رونلوا داب هما (هراع)

 ییلاها۷ و عفاو هلتتا نوب اق لہحو هدنناعش

 یس بصق (هیحالص) ںالوا عماج
 ضرط ۲۲۱۲۲۲۲۷ 62 ردو ند داو

 ماقا كقشمد ید

 یاذح و هد قرد لوط ۷۲۳ ۹ 6۷ ااا اش

 ندحراخ «بولوا عقاو هدنعاقنرا هرتم ٩ ٩٩ ندرح

 « هدهسیا نیشالدو لزوک هلتباغ یسهرظنمو عقوم
 یفیدلوا یلرو اچو یلقیشالوط «راط یرلفاقوس رثک |

 .دلوا یراع ندهبجراخ تانیبز ید یرلهاخ «ېک

۲۱۵۸ 

 ندنیدش و نادیم ر جه هدنجا كرېشو «ندنغب

 هسبا یجا كراوا .ردیایدنغص هج دلوا یسب رجا

 بواوا اتشکا)د و ن كن سکءلاب هرزوا تس وج

 سو یناورداش و ضوح و یی راجءام كوا ره نامه
 رب چ ریشو هدلاح ره .ردراو یرلرلوح یلهشود

 ینیلوصا و زرط یس | «بویماعوا هددحو لدس

 ى .طلر صوص هندنک «ندنغید) وا ش ا هطفاع

 و «بولاوا هد رل هدار ۱ ا ی یسالاها ردراو

 مور و ره ۶ ۰ ۰ (:مسم ی ۰ بم هل رادقم

 ناینتسرخ قرهلوا ییایرمس و ناتسنورپ «كياوتف

 هلا نع ناسل یسهلج .ردیلیارسا ی ۵۰۰۰ و
 صف كب برع ناینلیوس هدقشهد ؛بولوا ماکتم

 نلینلیوس هدن رلتهح یا كن بروس ( هد ۵سرا لکد

 نسحو اضعا بساتت یسبلادا . رریعصت لا 2] را دص

 .ردرلمدا ناقشهلاچو یکذ كلام همادنا

 هدیه تهح «یروس ر بارخ كفشمد

 هلیغانوق تموکح میسح ؛یسهعلق رب كلا عبر

 عماچ ردق ۲۰۰ «یرلهلشق ددعت«و یسهب رکسع باد

 یکام «یناکم ناییص هل رل هردم ددعدم « برش

 ريغ تاعاجج «یرلبنحم یدادعاو یدشر یرکسعو

 ۲ یسهاضتکرب «ینکم جاقر صوص هب هلم

 یعیانص بنک« 54 لدبم ندناتسراز یکسا < یس هعبطم

 كن هشرمش عماوح ۰ ردراو یسدش راچ لوب جاقرو

 < تباع هک «رد(یوما عماج) روهذدم کوب لا

 ںالوا شالوا لیوخت هباسدلک هدعب «بول وا عصم و

 دمع ن دیلو) نه وما كولم «دنرپ ددمعم رب یکعا ك

 . روروط مویلا یرلنوتسو راود شعب ه.اق ندعدق
 نالوا شلدیا نت ندنفرط اشاب نامس یسیعکیا

ES)نداسحو دح یرلءافمو هر : ردیعماج  

 ىلع ترضح هللا (مع) یحص ترضح «بولاوا نوزرفا

 ترضح ؟هرهطع تاجوزو ك( اهر ) نیسح ماماو

 كناودقوچرب ندنیعباتو هباع هلا نواخ جوا ندیو

 ضعب ید یرالحم راس هل رلهراغم قوجرب كتغاط
 وا ذاضا هاکترایز «قرهللوا داب هلثاست هماظعءارسا

 ین ا ر كنو نیدلاحالص ردم
 4 كس رع نیدنایح رک عشو هدنس هربطح (ی وماعماج

 . رونلو هدهیحالص ید یدقم



 دنهو زا ناو دادغب هلیلح اوس 2 روم یری 9۰

 یرع ك ناو راک یربندیکساو هدنسهرآ برعلاةربزجو
 نالوصحمو تاعونصم یدنک «بولوا عفاو هدنرزوا

 -راچ .بولوا رہشرب هاکت راجع كب «هلغارا قوچ ید

 بولوط هللا لاوماو ايشا تهقیذ یرارازاپو یش
 یامشاو هعتما ناک نداپوروآ ندف رطر .ردهدقعاش و

 -رلف رط برعلاة نحو قارعو هر رج نداروا هقلتحم
 هل رف روک هرمصب ځد ندفرطر و هدقفلوا قوس هنب

 هعونتم هراس داومو هشغا نلک ندناتدنهو ناربا

 ونصم .ردهدکلردنوک هابو روا ندنرلیش راچ قشمد

 قوماپهلرلشاخ كپيا ؛بولوا قوچ ید یسهیلحم تاع
 « تاجو ٠ ینادنالق تالهعشود  تاجوسنم كونو

 ۔زوغنارعو تاجوسنم عاوا راسو رطشم «رلهیغنک 0
 لومتمندج و هلرلیش عاوایل ه<واویلفدص قلعتم هغل

 .روینلوا لاسرا هابور وآ هلتیلکو «لاعا هفلتم "یلاوا ق

 هسیایس هحراچ ةحمسا راسو اھو چاق روہشم كقشمد

 .ردرورشمیخد ی رللچ رو یطتاط .ردهدقمام ها ندق وچ ۱

 «بولوال وغشم هل راجع و تعنص یمظعا ےہق كنسبلاها ۱

 عبانم هدحاشابلا كيا ها یدرل هاب هردقوچ یماینغا "

 . لاقرو «یصیق زسلاڅما «بولوا دودعم ندننور "

 یغد كموزوا . ریشبتی یعاولا كراءویم راسو «نوول
 .رولرا لصاح یعو جاق رب

 ندنفرطكیک بولوا یکسا كب یریش قشمد

 ترضح «هلغما لوا مولعم یفیدنلوا سپسأت نامزهلو
 شغلوب دوحوم روش و ید هدنامز )ع( مدارا

 كولم هدقشمد هدنرانامزلّیارسا ی «ردیویغیدلوا
 ترضح.یدراشمروستموکح ارادو سوپ ندطت

2۳۳ 

 رار هلا سدق«م ضرا هدعب « بونلو هدن ت

 هتطبض تح رايناربا ًاعم هلبكملم را وو كراب روث ۲
 هدنلا كرلیل هینودک ام هرکص ندردنکساو ؛

 -اطن [ رلیسوقفلس نروس تموکح ەدە رو بول

 نوشسبیند قشمد هدهسرلشمرب و تبمها هدا ز هي

 هحرد كح هديا تباقر ۵ هیک اطن | .بویوشود ندي

 امور هدعب .یدبشعا هظفاع یتیمهو تبرومم .د

 بک اهدتاقرب هدننامز رنو « بوک هنطبض ریل

 | كرایدوهب تدمرب هدنراتامز (ع) نایلسترضح ودواد

۳۱6۹ 
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 ندنسهنروا كربش ردف هر باب ندیاچ باب تح

 -اربعاامور ۰ ردندهروکذءرات آید لوب ی ضغوط ناازوا
 هلی طة طق عر یا وطارمع قرش هدنما قنا ك نعل ر وط

 یزرکرم كدنایا ههروس «بوشود هنسهصح یغارصرق
 ترضح تفالخ دهعو هدنسیرجه حران ۱ ؛ .یدیا

 فانی دیزیو حارجنی هدیبع هللا دیلو نب دلاخ هدقو راف
 ۳ اع همیض «قرهنلوا حّ ندنف رطنایغس
 «قرهنلواذاخما نک هنس هعطق ه روس ییعی هاش هلغلوا

 هدعب كيهواعم نانلو یسلاو هدنامگ ترضح دهع

 تلود ارابقعا ندنخرا 4۰ < هایسعا لالقتسا نالعا

 «یدش) وای رک مكن هبم السا کال .ءنونویخیا كه وما

 هلدهنخ را ۱۳۲ نالوا یار لاس كنه وما تلود

 «شموب یبخ هدهمصو ؛بولوا هفالط راد هنس ۲

 هیسابع تفالخ ۰ یدیا شعا بسک تیمها اهد تاقرو

 «بویعشود ندتیعها قشمد ید هرکص EE RI ك

 لا كن هیمالسا ندم هرکص نددادغب

 ندندل رب آ ندهیسابع تفالخر صم « یدیشلاق هدنلاح

 هدادغب هاکو هرمص+ءاک فلببسح یعقوم قشمد «هرکص

 كرلن و «هرکص ندنروهظ 20۳ ۳ « بولوا عبات

 نتعب یک نیکتفط یو نادج یو یراهبعش ضعب

 لهاو ؛شمروس تموکح هدقشمد رنلود كچوک

 دمهنلوا طبض :هدهسیا شقلوا هرضاح ندنف رطتیلص

 ىرو لاو كوب

 تموکح هدقشمد هبعش رب ید ندهب وا لولم .یدشم

 هدعب .یدشهلوا طی ندنف رط وک الهو ؛شعروس

 ندنفرط كنلروع «نکیا هدبلا كنم هسک ارچ رصم

 ماع لتف یساهاو تیرخم الماک «قرهنلوا طط

 نارکتعنصناپا یرلجلف قشهدرورشمتفوواو ؛شادیا

 دبالل تعنص وب ؛قرهشلوا لقن هربنلا ءاروام ید
 ناخ میلس ناطلس زواپ هدنشران ٩۲۲ .رداشلوا و

 كلاع ءهلطبض ندنلا یسهسک ارج رصم ندنفرط

 ذاا رك هنشلابا ماش «یقرهنلوا قاحلا ههیناقع

 (هبروس) هدننادحا كنلوصا تاالو ًاربخاو ؛شعلرا
 ۳ ونلوا داتضا کس هتالو نالوا لکتعت هما

 هلیماا یغلفمصتم لفتسم سدق هح نیطساق هدعب

 یعش بونحو لحاس یخد 4عفدو «یک یفیدلرآ

 عب ماش قشمد «بولیرپ هل بمان (یالو توریب)
 .هبفرشتهح یسیطسو مسق نکلاپ ندنس هطخ هروس



 ق م د
 ۸۰ ڭكقشەد (رکاایص نا) رد اف یدوکس ف كنس

 كفالساراتآ هک «ردشمزاب ینخراترب لمم هرزوا دلح
 .ردرا دنهف ربا ر دودعم ندنرلهدی-رک لا

 ؛هدهسیا رویلنید (ماش) ماوعلا نیب هنبربش قشمد
 یسیمو# ما كنسهعطا روس یتعپ تك هطخنوتب ماش

 هدارو «ندنغیدل وا (قشمد) یعسا ریش «بولوا

 هدام« روس »و « ماش »| . یدلروک بسانم یرکذ

 | . هبروب تعجارم یخد هنبرا
 حرز تو ربا( تیمار و ¥ ١ كنا = ءا ۳ 1 ۳

 تو اخ داشلد هچ رمل فلاسو یلغوا

 «هدنکیدتا تع نع هن سا رخ یرد <« بولوا یردب

 .یدیا شااق هدناخ دبع- وا تمدخ قرهلوا یاقمعاق
 .ردشغوا لتق هل ما كرم" رابف نا «هرکص تدمزآ

 ندنارا یارعش یامدف ( س دہ ) 8

 5 a ۹ | قشمد
 ای ی لا ند رام مر « بو) وآ

 ۰ زدن دن رلح ادم كب

 ۔ض لح اس فل «هدهب ون (09)1 86012 ) ۲ 1
 3 o“ 1 7 2۸ د

 لا ضم VA NTE و هدمها

 ڭىە نالواییانمه هدیفمشلوط ۲۸ 2۷ ۲ لا

 ںدقرط ر .یساها NES es «بولوا هبصق ر ی رک م

 هلافد رکو روفراد «موطرح د ندفرطرو هل رمصم

 هدنخم رات ۳۱ هدیاغع ترصح تفالح دهع « بول وا

 : شوا ےک هل دن ( حرس ینا نی دعس ن هللادبع )

 یدیا و هدانع و یزوک كڪدح ن هواعمو

 هد وح ردق تعا ۵ كنیکردعش هلقمد یکعا قحآ

 هدنطسا وا قیاس نرق .یدبآ هدنسق مش لح اس تالس و

 .ةلقمد) هنسبکسانالوا بارخ .ردشلوا رت یسیکسا

 .راررد (ودرا هلقمد) هنسیکیو (ز وجعلا
 كن هب و ( هلقمد راد ) دوخا یسهطخ هلممد

 7# هدي رھ نادوس یعب هدطساوا

 ه دتس هرب م تھح تاتس هطحت ه راشد 4 بول وا هام
 2 2 و

 اب ون « ( ساهم رد ) الاوشو عفاو هدنف رط ییا كار و

 ۱۸" هلبا ۱٩ ۶۲ ۰ رددودح هلا ( هیشراد )

 لوط U « بول وا دت هدنسد را ل ت ب

 ۲۵۰۰۰۰ ی رفت ا ۰ ردهرقن ولیک ۰
 "یضارا .ردیکم ندهراریو برعو ترایع ندس وفن
 ندیرار راط یکه دنف رط یا تل رکاب یس همدمم

 هنضرع یماوه .رداوچ یروصق «بولوا تراہم

۳۳۹۹ 

AMEE ج ۳ 
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 و م د

 یراق كشبح هدرلنواک تح بویلوا قام هروک
 هیحاش اب .ردقو وص یلیح راکزور نسا ںدنرلغاط

 ۰ ردام رخ ینال و ص

 ۱۱ را هعفر كوي 2 هولمد ۱ ۳ ۱فعلق ب هلو هدنع |
 ك ( عب رز ی ) نالوا ی وتسم

 ۰ یدیا ی رغم

 بول ریش وب هر نادنرو
 «دوتلآ ؛شوک «ریفاب «ریمد

 ین وکو
 بوبغلوا تراشا ریشر هلعماو هدنراهطب رخ ناريا

 - واح مس ںالوا ردورےمھ هلام رک كناسارخ قحآ

 قبع . رویلب روک هبصق رب هلې ( نادنین ) هدنسوپ
 ۰ ردشمهم هل رردسک یمیدلوا بول را

 ی دیا روش هلل رلن دعم رداش و یالذ

 ۲ مو
 هیصا ر هددلح اس اےس یعب ہل وص 2

 مد
 .ردرو 4 ۵ ںادلہا م )یمیدلوا س

 ك ردم هب رګ ED رصم ۱ رو ۳

 كن هردنکسا .بولوا رې ڈر ی رک 3

 ۱6۰ كنهرهاقو هد.سونح قرش هرتم ولیک ۲

 یرضوط هدیشر كلو هدنسع یلاعت هرتم ولیک
 ۲۵۰۰۰و عقاو هدنرزوا یلود-حرب كنلوق ںاقآ
 لوپریمد ندیک هبءرجاق نده ردنکسا .ردمماح ییییاها

 هدیشر یر نداروا «بولوا عقاو هدنرزوا یطخ

 جوا «هلغلربآ هبعش یا یرفوط هقوسد یرکیدو

 زرط کسا ربش .روینلو هدنفاصتا هطقن كلو ریمد

 واو «ردراو یتراجت یلیخ اذه عم «بولوا هدلوصاو

 . فرح كاجوسنم كولو قوم نالپپاپ هدرلراو-ج
 ۰ ردهدنیکح

 م

 هدنساب ضط لحاس كلو ہد ر ص4 لہعص نا

 هاکن راپز هجرلنایتس رخ .بواوا هب رفرب
 ۱ توقاي یغیدلوا رویشم هلیساتالک رب وب نالوا

 .رویدیا ناب یوج
Eمدق نانو 6( ۵ ۱  

 «بولوا ىروہڈم ذا كنب رلببطخ 2

 ؛شغوط هدهننآ لوا هنس ۳۸۵ ايو ۳۸۱ نددالیم

 یرلیصو ںایتسیا كم یتوروم لام نکی هد.ثای ۱۷و
 « بودنا یوعد تاذلا هر هری روح هدنبباع

 4 تراسح ندنیقفوم و . یدیا شءارف ییساوعد

 شعخسبا كغ دارا هبطخ هدرونع- كموع «قر

 2 تک کر هل راروصذ شعب تاب دی « هد 4سرا

۱ 
۲ 



 وا
 قرت هدتغالبو تحاصفو ؛شهلکچ هاوزنارب .بویل
 -وا هلاعفد ین را | راررح روبشم هلا «نوجا تا

 كمردیک یناسل تک کرو ؛هک#ا خاسذتسا بووق
 یشر زا “لرل هفلاط هد رم لحاش «نوجا

 كسکوب قرهریدلوط یرلشاط لناچ قفوا هنآ

 - وارب ن -ک لر دوس ,یدیشمالغأت هنسدارا قطن لس

 وا ؛نوچا كس زاو ید ندننداع قعانیوا ی زوم
 جت رب هنب رزوا كن زوموا

0 1 E 

 سوم سود . یدیآ شعا بلح یس

 و .یدبشء وشود ینعءآ

 هبدننآ «هرکص ندیراج یارجا هنس نوا هلروص ۱
 -هلج « هحدیآ دا را قطن هد روضصح تكموع 4لدوع 1

 هدهرصوا .یدیا شا بلح یتریحو ردقت رظن كن "

 اوس هبنودک ام كرلیلهتتآ تیلق یرادہکح هنودکام

 نوتب «بولوا یلوتسم هنناکلعسم شعپ نالوا هدنلح
 نتسومد «ندنعید.ا و ید هدنسوه كعا طب ینانو

 هنیدا را رلغطن ؛بولیسک یم لاشع رب كتيج

 كنیربهاج نانو یراق هرادبح ویو ؛ شایوق
 هدصقم و یربریفمه « بودا وزرآ فا کا

 . یدیشعا دوحو صح هلو توعدو بلح

 كريلف هلرکسع هو هنآ هدنخرا ۳۳۸ دالبلالبق

 هلزوس «هدهسیا شیک ید ههبراح یخراق هنیرکسع

 - هینودک ام ؛بویغهرتسوک العف یتراسج ییدرتسوک
 .یدیشعا رارفند رح نادیم « هصیالک ۲ یتیم اغ كرلبل

 سواج هنت هینودک ام ردنکسا بودا تافو پیلف

 قبو شت هرح یرلیان و ندیکی نتسومد «هجدیا

 شانا روبح هکعا ماست ییایطخ

 ۲ هد ین كی اسس یغانادردو ردنا هد 4 ىرأ شفلوا

 هردنکسا یرلیلهننآ هرکص هنس جاقر «یدیا شات

 یسلوا قفتم هلبا ( سولاپراه ) ندبا كيرحص یشراق
 هدنناقو *ل ردنکسا (هدهیسدا شالواین ندهننآ هلت

 یبهبراحت .هلکتا قیوشت هیافشو برح یشراق هرلیل
 یسااو هنودک ام هدهسدا شاوا قفوم هفم رب دنایوا

 كتو مد هعلوا بلاغ هد ( نوارف ) ( راپتآ )
 هب(هبروالق)نتسومدو ؟ رش ةا یتسغلوا ملست هنسیدنک

 یرهز یعب دل وا شمروس هنحوا ننړف هدوا هجروک

 | یرلیلهننآ لطبض یب ( ھ7 ) ردنکسا کک

 .دینوذک ام ی راب رشم ندیکی و ؛شالوا بلج هننطو

  هنیدبعم نوتپن) نالوا نوص ندزواج «بوچاق

 شو 1
 ودعا تافو هدن رات ۳۲۲ دالیملا لبق «بوبالا

 رو یهبطخ شعب رکید هل راقطن نالوا هدنقح هړږلف

 هوقهلتغالبو تحاصف «بولوا دوحوم یلئاسر مخاط
 رثکاو «عبط هلاعفد یرات آ .ردارفا تربح یسهفطا

 ا بیلف .ردشفلوا هجي رو طا هلا وروآ

 یرلقدلوا سنا یناوی درلیله- ودک ام نوشتہ و
 .رودیا تاتا العا ك ى رلةطن كت ومد

 هک «ۍديا راو ید لاقرب یل هنآ هلعسا و س
 هنطبض كنهيلعس باغ ود ءدنخ راب ۶۱ دالیلا لبق

 هسوغاربسو «بولغم هدهراح جاقرب .بولوا رومأم
 ا ےک یدنک «هلغلوا مدرینم نوتيسډ هد

ùlly(Démocrite)) „ «۔اہکح ےرق  

E۵ هلاوف (بولوا ندتس ۱  
 بو 4٩۹۰ دالیلا لق هدنربش ( هردبآ ) نالوا ش وب

 یرب ندنسالیئسا تنارباو ؛شغوط هدنخرا ۷ ۰

 هیر ندنفرط رلیسوج شعب نالوا شلاق هداروا
 .یدیشعا ماود هنسرد 4( بیکول ) هدعب قرهنلوا

 لاکا ؛بودیا تحایس تقو یلیخرب هیایسآو هرصم
 هدرانحایسو یورو لام ,یدیشعا تامولعم عیسولو
 كالرسا و فرص هدهبنف تایرح و براج شعب و
 وا جانح هنسهاعا كنيلاها هدنندوع هننطو هلکعا
 هدیه وع رطح یانکیمیدلوا شم زا هدنفح ماع؛بول

 باتش ههاعا رار هلادسص و ردقت نیک رش و

 «هلغلوا یشیاشاب رب صوصحم هتک یدنا شعا

 رورشم نوچس؛وادن كرهدبا مکح هنتنح ی

 هملاراشم ےک «هدهسرل شا بلح یهکح طارش

 ی راقدلوا نونجم كل نرلیدنک و یللقع كت رقومد

 اعاد هنلاح كرمشب عون (تیلقاره) یدیشتوس
 .اسنا ید تیرقومد «یک یفیدلو ترهش هلغءالغا

 ۱۰۰ .ردشلو تربش هلکذوک اعاد هنناح كران

 هل راما ( سنطارقعد )و (طارقمد) هدندنع راب ص
 . ردف و رعم

 Démocède) ) سد کو مد دوخ اب ۱ 3

 وا ندسابطا و اههح مردف ناوي

 ماسيسو «شخوط هدن رخ راب ۵9۸ داليا الق. «بوا

 شمزک هنمابط تمدسخ 2 ( (تارغیلو) یرادهکح

۱۳۹ 

 یدیآترابع



 ی م د

 كنو هدنط, ییاسس كرادنغسا یهاش ناربا .یدیا

 لف هدنغارآ كهاش هدهربص وا .بوشود هت راسا

 هنناسحاو ماعنا كنو «هلک | یبا یغیقیچ رب نالوا

 شوا لئاب

 شا حجرت یلدوع هناطو هجرت بحاص «هد هيا

 ۰ ی دا

 شایا فیلکت یشایط رس رادنغ ساو

(in5اDesmou)لوس كنهسنارف  

 . ی دیا ندنراشادقرآ ه (نوتتناد ) بول وا ندنور

 ندقلقشراق «بوغوط هد (هزیک ) هدنخ را ۰

 شعا رشت هن کیا ۰ ی دیا لکو ی وعد «لوا

 تحاح هبامد كس .ردشمزاب یخد راک شعب و

 رار هل و باد « هاکر د ییعب دلاق

 «قرهنلوامکح هنمادعا ندنف رط (ریپسبور) «نوچکی
 اتش یسهنس ۱۷۹۶ نیزسکلریو لاحم هنسهعفادم

 هده رکص نوکجاقرب و ؛شیلکچ هنحاغآ راد هدمشد كس

 عج یار اح لعب هلب ران آ .ردشف وا مادعا یسهحوز

 .دتبا مازتلا یلادتعا

 هردشلوا مدنو

 مدق نانو و
 ماد «بولواندنن ویبلک یاہکح

 رویشم هلیشاطلو تاکنو هلیساوا یلزوب راوکو نش
 هدسدربق هدنرلنامز لروآ قرام و سوایردآ .رد
 یدنکتبارغو :شاوا ر« ردق هنس زو بواشاب

 سقا ومد

 ییسفن لوص .ردشعا سفن فالتا قرهفارب جا

 « یدس هقش كلیکچ یقترآ » : هنورضاح نکرربو

 قعاب هاخ زاب هقح رب زابل اود روم ییدید

 یرلقدل وا شعاب ل رکدادحا ادا » هدن رکدتسیا

 .ردراونم ید یبدید « كفس یرادبعم تناهک

(Damiette)رہش رب هدلفسا رمع+  

 رم ولم هرهاف «بواو ۰ هرتمولیک ۱٩۹۰ كنهرهاق ؛تولوا طایمد

 یدننیبلحاس كنلوف قرشالا كلو هدنسهفمش_لاعش

 (هلزن.)و ۱۲ ندرح لحاس یی ندناصام كلر و

 كرم - رلیک .ردعفاو هدهفاسم لالهرتم وایک ۱ ندنلوک

 هرکص ندهردنکسا هلکلشیا ردق هرپش هد نا

 ۲۱ ۲۵ ردیف رل هلا مهم كاو كوي هلا رصم
 هت فرق لوط:٩۲ ۲۱ ۰ لا لاو ضرع
 رص هو هب هر وصعم هلیطح لو ریهدرب «بولوا عقاو

 چ رپ «یسیلاها ۳4 ۰46 ءردطوم هنیراریش رتاس

11۹۲ 

 ۱ هراوح « یو دح یا ریلب را ندان «یراکلموچ هایس

 ی م د

 .ردراو ییهام دیص یلتباکو یرلهلراآ جرپ عساو هدنرل

 دیلو ییهعبص .بودیا لالخا یتساوه یراهلرات جر,
 هدنفح ییمها كنعف بولوا ریشرب یکسا كب .رودیا
 رلمور هدننامز كاکو تم ء ردورم ید فی رش ثیدح رب

 هام اكحسا دادرتسالا دعب هلفوا طبض ندنفرط

 ا تن هیم السا تالاسءو «(شلرو تما هداعل ا _ِ

 رام بیلص لها. یدیشمک هنسهرص ی رلاحم مکس 0

 یطبض ؛بونلوا هربصاحم 4ژب اعف د ندنفرط رنو هدنناب

 یارف هسنارف هد ۱۱ ۱ و ؛ شمام هلوا رەھ هنب رایدنک

 هرکص هنس ییا «هدهسیا شاب هدا طب (ینول تنس)
 تاڪ ٌهبدف « هلک شود رسا هنیلسم ؟یدابا یسدنک

 ربش کا قجآ .یدشلوا روب هکهریو یرک قرلوا

 ببرف اهد هزیکدو هدنسفاشآ هرتم ولیک 1 ترکی دهش

 مده ندنتفرط سرب ندهسک ارج كولم «بولوا

 .ردشفلوا انب رہش ییدعش ندنضاقنا ‹هلغغلوا بیرخو

 هلیسدهام دمو هلیسه رخ اف باوا كطايمد ی وج ثواب

 كيب جوا یریب كباواوو «نای یتفیدلوا روهشم
 هي ی طایمد بس رو دنا هوالع یتغیدلتاص ردق هونا

 ه ردنکساو هرهاق هدهسرونیاو هدنلخاد ی ریدم

 هحاسم كنسهراد «یرهنلوا هرادا هج رآ یک دیشرو

 ۳ ۱۱۲ یسالاهاو هرتمولیک عبرع ۱۱ یمهیعطس
a 

 ۰ لا

 ر ا و هد 2 ۹ ۲ کا هب کک ۳" ۹ ۰

 هد « نادلبلا e یعیدل وا هیصق "

 .ردروط سم

EE, (Dmilrov TRE 
 ARS )1 : )| فو رتیمد

 تنه وقسومو هدنشلابا ه وعس وم "

 ۳۲۰۰ .بولوا هبصق رب هدنلایش هرتموایک 1

 .ردراو یس اها

Dmitri, Dimitri) رتعد وخاب 

  E 9 | Eتزد
 :رديعسا

 «بولوا یلنفوا كنيکسو ردناسکلآ ا ,

 هلدهنح را ۱۲۹٤ ندنسیدالیم حران ۱

 .ارو ؛شمروس تموکح هلساونع سرب هدربمدالو

 هرس دنک تیام «بوشارضوا هللا ( اردن[ ) یرد

 هصدبا الیتسا یتکلا-ع رارانات هدهسیا شعثو وا
 ءاوزا .بواوا بهار «نوجعبدم هلوا ردتقم هتمواقم

 ۰ یدیباکچ هی

 و نی ی فف

۱ 
۱ 

۱ 
۱ 
۱ 



 ی م د

 بولوا قورعم هلکشد (یلروت ) یسیهکیا ا
 هدرپمدالو ردق ه ۱۳۲٣ ندنسیدالبم حرا ۲۳

 هدهسیا شمروس تموکح ه4یناونع سنرپ كوب
 تیا «بولوا روبح هکعا تکرح هما كرارایا

 كب زوا یناخ كرلرانات «نوچکیدریدلوا ینلتاق كني ردپ
 . ردشتوا مادعا هما كناخ

 بولوا بقلم هلیبقل (یللادزوس) یسیهچوا س
 تموکح هدهوقسوم ردق 4 ۱۳۱۲ ند ۹

 -یرتیمدیلغوا ناوا یسهدانرع یتض هرکص ندکدروس

 .ردشلوا روبجم هکر هب
 «بولوا بقلم هلربغل_(یوقسمود)یسیجتدرد -

 «هرکص ندکدتا جوز یزیف كل نرتیمد یحچوا

 ا هست یخ یردب ناق هد ۷۳

 ؛ شمروس مکح كد هنخرا ۱۳۸۹ «بودیا روبجم

 یی رلسنرپ ( نازاپ )و ( روت ) ندیا تموکح یاعداو
 هدعب هد سنا شا بواغم یر رابات هدنرانک (نود)و

 ‹ هلغفلوا تراف و طب ید یخیاب ندنفرط رلنو
 .یدشلوا روبحم هنساطفا هن رح هن رایدنک ۳

 یلغوا كناوا یجندرد ید یرتیمدرب رکید بس

 قحوچ .بولوا یثراو انکی كنسهلالس (قیرور) و
 ( فونودوغ ) یسیصو ك ( رودف ) یردارب «نکیا
 ضعب یوبیغ كنو «هاکلردنیا لتق ًایفخ ندنفرط
 تلبببس هن روهظ هلمسامدا قلوا یرتیمد كصاختا

 هدناتسهل هد۱ ۱۰ ۳ یسلتیمما لا ران و .یدیشم ریو

 هل یعج رکسع قوچ رب هک « ردیدیا روهظ
 ةا كنو ترهدیا بولغم ی( یونودوغ) موقع
 شاوا یروطاربعا هیسور هد ۱۱۰ ۵ ؛هنیرزوا یلافو

 هباج یرلیلها هل ربقص یتاداع هل رلسور ید4هسیا

alندنفرط(یسیوش) هرکصهنسر «نوچکیدتبا  
 همزود اط رب اهد هرکصندنوا .ردشلوا لتق "

 كنسهلالس ( فونامور ) تیام بوقیچ رابرتیمد
 .ردشمر و مانخ هراءداو یررش

)Dmitrief ((چ ونا وا ناوا)  
 ندنسارعش ريحا شم هیسور

 «شغوط هد ) ك سرییس ) هد ۱۷۹۰ «بولوا 3

 «بولوا کک ادتبا

 ۔امز كنولواپ یجربو ؛شعا زارحا ینسهبنر یالاریم
 یرظان هیلدع هدننامز كردناسک) او ییوع "یعدم هدنن 1

۰ 

 | فیرتیمد

 هردشعا تافو هد ۱۸۲۷و "

 اف د 1۳

 ا یاثما و تاباکح موظنم شعب .گ دنا شاوا

 هردراو یراعشا

e ۱ ESعبا هني رېن وص  
 اا تای

 ریمد «شاطریمد راصخ ربمد ۱ یجحریمد

 هرتاسو «یحروچ» | .هراسو وق )| ۰
 هلبرویب تعجارم هنبرلهدام

 ییا كلی و هدنن رق طایمد هدرمصم ۱ ا

 «بواوا هبرقرب كو هدنلحاس) ٣“
 طق بیم كنندحم و اا۴ قوجر هلا یریمد رورشم

 هردشعل و ناز

 ربهاشم (یسوم نب دج نیدلا لاک) ۱ کد
 «بولوا ندهیعفاش ءاهقفو ندا ۹

 ۸۰۸و ؛شغعوط هدنسهرق هریمد نایبلافنآ لرمصم

 هلناو:ء « ناویا ةويح » .ردشعا تافو هدنخرات

 هفاک هلیبترت اجه قورح هک ؛ردراو ییلأترب لوس

 رب هدنقح یرب ره و یرالاوحاو یراعا كناناویح
 هیعیبطموا یریمد . ردیواح یتایاکحو تالوقنم مخاط

 و ندنرظن هطقن یعیبط حرا «نوچغیداوا ندنسالع

 ضعبو ییایاطخ قوچرب «بولوا زآ كي تبا كانک
 هلیبسح یاب ون ترثک «هدهسپایواح یال صفت لو قعماب
 روېشم یل یربهد رابلاب وروآ هردشعارق تربش هنن

 .ردراشع | هیج ینوف و كرب ص «بودیا هببذن هنوف و
 یرلضعب و راصتخا تاوذ قوچرب ین « ناوبحمل اة ويح »

 زواب یو رق دج هاش ےکح .ردراشعا کو دیقنت
 .ردشمعا هجرت ه یسراف هنما كاخ میلس ناطلس

 هردراو یسهجرت رص رپ یند هدهکرت
 ایامو كنهبسورپ ( emn) ») ۳ ن
 كشساو ا (نتتسا)  ه دنس هطخ ر

 یدودح غروبنلکمو هدنسد ف ل لاعش هرتم ولبک ۸

 هخوجو یسلاها ٩۷۸۵ بولوا هبصقر هدننرق

 . ردراو یراهشریاف نووئو زیو
 ها شبح «قرهلوا یعجج كن (یل قند) ۱ لقاد

 نالوا نک اس ةد ها رجا رڪ

 e هنسهدام «راف آ «| .ردعسا نایربو هموق

 ناحلا نسح هدننامز هیسابع تفالخ
 کیاشعا تربش بسک هلبداو رعشو

 : ردیعسا كنهمنغم

 .هیراج كنیکمرب دلاخ نب یحی ربهش ریزو یسیج رپ
 ؛ ردیدرک اش ك ( لذب ) هجرتلا ةفلاس ؛بولوا ىس

 | ریناند
 هم



 گل ک

 قاعما یلغواو یصوم میهارا ندنوبفیسوم ربهاشمو
 ی ۰

 هبحاص دیشرلا نوراه ءردراو یبحع هللا یلصوم
 كنا «بولوا نوقم هلیسهداب ز هند هر تن هچرت

 نسح . یدیا ردنا ذذلت ندنناحا «هکدنیک هنغانوق

 كنوراه نب خاص «بولوا بسانتم هلینادا یند ینآو

 ليقع ندارعشو ندنویقیسوم "هرهم نالوا یسلدازآ

 .ردشاول تربش هلی هفالعو قشع نالوا هربناید

  یح «نکویشال وط هدهگاب هلم دنفا نوکر ۰ یدیا

 هنم ظحمل اپ اوهتقف,آ رظنم نسحا درولا

 :یدشللوس یت وش ههادم ریثاند هعیوقوا یتم
 هنع بوی دودالا در و همایا تضقنا اذاخ

 هلو روصتخر 2 یعب ؛یعیدمهلوا ردتقم بوشدلاج

 كنهساشضک نا نداضو ارعش یسیعکیا بس

 ۔اشمو تبع هلیسارعشو ابدا یادز بولوا یسهراج
 -یلالک ناشگ نب ی٥ نالوا ندهلج و .یدیاراو یسهرع

 یردارب «بوروص یی «هلکهروک نو:رح نوکر ف

 ىب هعطف وش ههادب «هحآا ربخ ینغیدلوا شا تافو

 :یدشلی وس

 شیرق كل چ ىلع تیکب

 لعاب دژکب اناکباف
 نکلو هانربخ ام و تا
 ىلجلا ربا هبصص ةراهط

 تمام هد « دواس | نوا نمحارم هنسهدام ۴ دنوامد ۱ ۰
 | ۰ هیرویب ۰

Denbigh (۱ ° ) ( سلاو ) تنهرتلکنا 
 ۰ ہال و

 هرتهولیک ۱۱2 ( نیت ور )و هدنسهطخ 65

 هبصقرب یدرکم كغاصس نالوا یمانمه هدنسظ لاعش
 یساربو یرلهنا-اید «یسیلاها ۱۲۰۶ «بولوا

 ۰ ردراو یرل ها رخ هعلق

 ایس رتساقنال كنهرتلکذا ( Den ا00 ) ۱ ی
 ۰ ۹ ۲ 3 3 حل

 (رتسحام)و هدنن رقیرن( همان ) «هدنف لو

 هبصق ر هدنرزوا یطح لوب ربم د ندنک هدلیغش) ند

 هقاشو یروک ندعم « یسااها 0 تب ولوا

 .ردراو یرلهقیرباف
 4. 3 ا 1 = ۱ ۰ 2

 كالع ریهاشم شعب «بولوا
 هدنخ راب 9 ۵۳ «هدلاخ یمبدل وا ششلو یمأر طقبیم

۳۲۱۹ 

 یوج ثوفاب هلغاوا شادما ببر ندنفرط كارلا

 .روبدبا نایب یتغیداوا شمروک یرلهاریو کلا
 اش هاست سام یی د ۱۳۲۱۱ روح تهح كندو و

 | كلەرتمولېك 4۰۰ «كرەديا نایرج یرطوط هبط
 ییا ندبا بیکرت یل « هرکص ندکدتیا عطف هفاسم

 ح .رولیکود ه (قرزارح) ندر

 نر تیر | هد هدنراسب لحاس كلو هدربع« دیعص نت
 ۱ ۲۱ الا لا ضم و

 . كریاوب کسا «بولوا هبرق رب هدبقرش لوط
 یرباکدنیا هبعحت (هروطانت ) كرلیطبق و ( سیروطت )
  هلتاع .زدعقاو هدن رزوا یرلدبارخ كمدق رهثر

 ح هلدبعم و .ردعاق زونه یماسقا رثک | كنيدبعمر میسح

 ۱ - وربه *لرک یفیدلوا شلدبا سیسأت هدننامز هسلاطب
 ۲ ناشلو هدنراراود هللا ینانوب طخ كرکو هلا فیلغ
 ِر هد اسرونلبشالک آ ندر كنهرابویلقو ندرلهباتک

 هلیصاقشا دبعم رب کا اهد هلاق ندننامز هنعارق

 .ردشغوا طابنتسا ندناب رفح ضعب یخد یبدلوا شا اب
 هنتدابع تنسهذاک ههلا ( روطاه ) دبعم یکسا لا

 دع بوم اک وا ید ررش « بولوا صوص

 (روطاهن) دوخای (روطانن) هلتب-انمووو ؛یدرونلوا
 روک ذم دبع« .یدشلوا هیعن « روطاه ضرا » ینعب

 ید رب هدهسیا عنصم هجصرظن هطقن یرامعم نف

 .ردیداع كب یطوطخ و موسر «هلفغلوا دیدج هدنرود
 یرلهحابو غاب ید هدهیمالسا ٌهعدق هنمزا كنهردند
 شال و یرکماضق بولوا هبصقر هخدلوا قوج

 «رویلپشالک | ندنفرعت كنیوج توقای یغیداوا
 1 وا 6 راقهد »و | کد د وخاب ".

۱ 1 ۱ ِِ 
 E ته (Daikor) ۱ ی

 ۳۰ 3 شدنی و هدنس 4طخ

 رب ندنرلعبات یرون ( هنج ) قرهلوا هدنبف هرتمولیک
 . یسیلاها ۵۲6 بولوا هبصقر عقاو هدنرزوا كياچ
 .ردراو یسهووآرب تمام هدنفا رطاو

e ۰ o هدنکلاء رازیغربق  

 ی رلکویب كا «بونلوب لوک جاق رب
 ۰ ردزیکاد ییونحو یلامعش یهدنتلابا ( تسناو«قآ )

 د
۰ 



۱ 
 أ
3 

1 

| 
۱ 

 عفاو هدنبونج هرتموابک ۱۸۰ ك (قسموا) یسجت
 ةحاسمو هرتمولیک ۲۵ یاو ۷۵ ییو «بولوا

 هلبا (هتنس) ۰ ردهرتمولیک عبرم ۱۲۹۹ هدیسهیتطس

 تنسجرب .رولیکود هلوکوب یرلباچ (وصهرف لیزرف)
 سس. ردقوچ یفیلابو هدنلوط هرتمولیک ۲۰۰ یسارحم
 بونح هرثمولک ۱۲۸ تک سال وم قا لوک ےک
 ۔وایک ۳۵ یکا ۰۹۰ یو ‹ بولوا عقاو ہدنسیض

 ۔ہرتموابک عب ۱۵۰۲ ید یبهیعطس ةحاسمو هرتم

 .ردیلزوط یبوص كنوب .رد
 «هدنتلایا «لامش» كن هسنارف (001810) | ۰7
 .هیحات ( نشو ) كنساضت ( هنایسذلاو) ۱ ِت

 هیصقر هدنسقرش لاعش هرتمولیک ۱۰ كنش و و هدنس

 دخربمد «یروک ندعم یسلاها ۰ بول وا

 هننافس ریس ردق هزبکدو یرل هقبرباف وتریساو رکش «ی راه

 .ردراو, یلودحرب خاص
 69۲۵۲, 268 - ) ییسرولد دوخاب ۰
 كل ۶ هدیلاوش یاشما ( ver City ۶ کس 2 ی رود

 ۲۰ ندنکتا قرش < رغاط یلابق » ؛بولوا ربشرپ
 (هتالپ) عبا ۵ (یروسیم ) «هدهفاسم كلهرثم ولیک

 یوق یبونج كنياچ (قروق توس) نابکود هنپ روت
 ۲۰ ۰۰۰ و عقاو هدعافترا كالهرتم ۱۱۲ ٤و هدن رزوا

 هد۱۸۹۸ ؛بولوا رېشر یکی كب ۰ ردعماج یل اها

 «هلیبسح یس راجت تیمها هدااح یفیدنلوا سیسأت

 ۔ارعش ریحاشم هدنال ربا ( (Denham اند

 هدنیلب ود هد ۱ ۲۱ ۵ «بولوا لدا ۳

 موظنم شعب .ردشعا تافو هد ۱۱۳۸و «شوط

 سه ردراو یسهم وام ۳ ما هل را هعحاق و هللا

 4 دو یک یرب ندننیحابس هرتلکنا هدعساو

 تافو هد ۷۸ بوغوط هد هردن ول هد ۷۱

 هنس هدام « هباد » تب او ۰ أ $ ۰

 .هبروب تعحام
 كن هراج یا رورشم ندنرلهرعاش بص
 ۳ : ردیعما

 دبع عاش یورعم هلکخد (نلا كيد) یسجترب

 هنتیاور تكناکلخ نا «بولوا یمهراچ كمالسلا
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 ۳ هد ی

 ی ن د

 ریغ تابسانم لاب هلوک رب كنسیدنک یسیدنفا «هروک |
 لتف یتسیکیا كرهناهیش ندنفیدلوا یسهعورشم

 ییدتا لغف كنار كد هيا هد « ییاغا » .یدشعا

 تب وش .ردروطسم یفیدلوا (درو) یعسا كنهراج
 ۰ ردیدنسهنرم ییدلیوس هدننافو كالغوارب

 رفقلا ءارعلاب كت دبن یاب
 رفعالا بارتلاب كهجو ترتسو

 لءرصب ندنسارعش هیسارع تلود یسیعکیا س
 .ردبسهقوشعمو ی.هراج كن( هنّبعوا)

(Dnieper) ۰هدنسد ونج ےق كن هبسور  

 كنهبتسور هک ردقامربا رب 4 ا

 ٠١ ۵۲" هدنشلیا ( كسنلوسا ) عقاو هدنرلطس و
 (هراشم) عقاو هدیقرشلوط ۰ " ہلا یلاعش ضع

 هدعبو هونج ردق ه(یو وغورود) ,قرهقبج ندنلوک

 (هشروا) هدنتلایا (فلیهوم) «هلنابرج یرغوط هبرغ
 ( هنیزر ) و هبونح هاب «هعاوا لصاو هنسهبصفق

 هود یرعوط هبقرش بونح .هرکص ندقدلآ یبربن
 «كسنیم یراتلایا هوانلوبو قوغیرچ «فلیهو« «كر
 ندقدر ندنراتلا یالسونیرتاقو نوسرخ «فیک
 4 ربش یالسونب راقب «بوریک هنلایا وصوب .هرکص
 ه(قسفو ردناسک] آ) و هبونح هرن ندرب هحلوا لصاو

 یبیبونج برغ تیارنو برف هرکص ندقدلوا لصاو

 هدعبو هدیروأت هلا نالسونپ رثاقب ادا «بوئود
 یدودح طخ یکه دن یرلتلابا نوسرخ هللا هدنروات
 ندکدک یخد ندا یربش نوسرخ «هلا لیکشت

 هقرمش «ندبضو نانلوا دای هلیعسا (یناعل ربزد) درکص

 ۰ زولیکود هنعا ترحلح رب نوزواو راط نالوا دتع

 - وقت هدهنلوقر نالوا دنع یضوط هلاوش كصلخ و

 بصنم یر رن (لوفنیا)و (غنو) ناقآ ندنچا كفال
 یمارجت ۰ رولوا
 هللا قالسوتراشو ؛ردلاص هنافس ریس یمظعا ےس

 ۱۳ یراق دنسمرا (ققو رداخلا)
 ردق ههحرد رب هئافس ریس یراششا یخد هدنرالح

 كوب كا كنهیسور یاوتح رو هددس روملوا عنام

 نانلوا جارخا ندکب هحوه «بولوا ندننراج قرط

 -ونب راقب .فیک .ریلیریدنبا هلقبرط وب یغوچ كرباخذ
 ربش هاکنراج قوچر هقشب ندنوسرخو فالس

 «بولوا هدنل وط هرتمولیک ۰

 هدنل وط هرتم ۱ ۰۰ ۰ هدفیک . رک ندنجا لر هصقو

 هدنرب ییاو یسیریوک لزوکرب ینبم هنیرزوا راهود



 ۱۱۹۹ ی لند

 4٩۹۰ ۰۰۰ یسهطوح .ردراو یرلپ رروک لو ریمد

 وص كرارون قوچ ر «بولوا هدنتعسو هرتم ولبکع برم
 ندرابنا وب انداع یرلهب كرن و هک. ردبا مج ی را
 كن رعبا .ردرا و یرلعدات ددعتم «بولوا دودعم

 القسوو لوس هتسد «یوس : ندلوص یرلهصلشاپ

 (سور)و تبیرب «هنبزرب :یخد ندغاص :هراماسو لروا

 یند (غنو) هللا ( لوفتبا ) نایکود هنناول .ردب رل رب
 كنغامربا (رعید) ۰ ریلپهتلوا دم ندنرلعبات (ربیند)
 ادقم هرتم ولبک بعکم ۲ ۸۰۰ وص ییدکود هدهیاپ
 ىلةلفاطب قاط رب هدن رحم ضعب كنسارحم .رد؛دنر

 قامریاو .ردقوچ كب یغبلاب .ردبا لیکشن راراچ
 راکر «بونلوا هبت ( هنتسیرو ) هدهعدق هنمزا

 هسا ( وص یثک ۱ ) هجراراتاتو ( یزوا ) هدندنم
 . ردفورعم

a ۰10817175, ) سویی ود  
 «لاظ» و « مدق» ( Dionysius سس

 هدنر یش(هسوقا ریس) کد هبلجس ,بولوا روبشم هلکد
 بولوابوسذم ۵ هلناعرب لوهحم . ردشغا قارا

 هدنابراحم یرلکدنبا یشراق هرللحات راق كنب راشادنطو

 ادقرآ هلتعاصش و تراسج ییدرتسوک هلیتمدخ رفت
 هنس 4.۵ نددالبم هرکص ندقدنا.رق یتتبحم كنبرلش
 نالعا یتفلرادیکح «هدلاح یفیدلوا هدنشاب ۲۰ «لوا
 ندکدشا جارخا نده_يلعس یرلیلح اراق” كل رهدیا

 .یدشعا طبض ید ییاحاوس ضعب كناملاتنا « هقشپ

 دالبلا لبق «هرکص ندکدروس تموکح هنس ۳۸و

NYكتفايضرب «هدلاح یمد دل وا هدنشاب ۳ هدنخ را  

 رارب هلیلظ .ردشعا تافو ندکلرسضه هدنییقه
 .یدیا ایداو الع عج یلارس «بولوا نافرعو ام بح

 هدنفح « هل وعدو باح یجد ینوطالفا ربیش مکح تح

 ماشو بیدایتد یسیدنک .یدیشعا تیاعرو تمرح
 نس رهظم هدهننآ یسهلاه رب یمددزاب .بولوا

 ۰ یدیشلوا

 « بولوابقلم هه یبفل « جک » یسیکیا س
 ل(نود)یمهتشبنا هدننافو كني رد. ردیلغوا تنیجرب
 مکحو شا باح ینوطالفا «بولوا ینلخ هلیتاصو

 شه روکیک ردبا لولس هقبرط؟ییدرتسوک كربلا راشم
 هنهافسو 5 هلدرط ینوطالفا هدعب « هدهسیا

 قجآ .یدبا شا ین]ینوید یسسیصو و ؛شلیوق

 ی ند

 بهس وفارس «هللا عج رکسع رادقمرب هنشاب نود
 ید هد ۲ ۵۱۷ دالیلا لبق «ك رهدیا طرص هدنوک چ وا

 سید هرکص هنس نوا .یدا شا جارخاو د رط

 تیام « هدهسیا شعا طبض ندیکی یب4 -سوقاریس
 ندنفرط (نوگاوع ) ندنراداق ( هشنروق )
 یلعم بنکم «بودیک ۵هتنروق «قرهنلوا طاقسا
 .یدیشل وا

 ید ندننیخروءو الع مدق نانو ۱ 4
 :ردشلک یثک ترد هلساو | 3

 رصع 6 نددالیم ؛بولوا یل ( تلیم ) یسیصرب
 .ردشم زای حران ییاو «شماشای لوا

 یلموردو ینعی یل ( هسانراقیلاه ) یسیعکیا س
 7 شابک هامور لوا هنس ۳۰ نداسبع دالیم «بولوا

 جرات هل رلیلامور هک« ىدا شعا رشن باتکر هل با ونع

 و ۰ ردیواح یامولعم لیمو لصفم كب راد هنعدق
 ضعب ندنرارگیدهلیاصف ۱۱ رکاب ندنلصف ۲ ۰ كيانک

 تكناتو و 4|داو قطنم .رددوحومو قاب راه رفف

 یران آ ضعب قلعتم هدیفن برا آ یرلررحم روهشم
 هردراو ید

 اک ار «هلغلوا یلایکارت لصارع یسیهچوا س

 هدنرلخت را ۱۰ ۰دالبلالبق .بولو ترهش هلتبسن هب

 قرص كند و ناسل لوا لاو ؛شوط هد ردن؟سا
۳۳ ETE ee CNY هدامور هدننامز سوییمو .ردشعا عضو یوو 

 يبانڪ وڪ و فرص یغیدزاب ۰ یدردیا كللعم
 . رددوجوم

 « بولوا بقلم هلببقل « حابس » یس درد جک

 و ندندندالوا رلینات و نالاق هدنارا هرکص ندردتلسا

 هندم (سفاراخ) كنسهطخ ناتسزوخ ىع (هنایسوس)
 اشا هدننرق یر كدالیمو « شوط هدنسه۶«دق

 ا رام ن ی ناب ها و یا ااا

 .رددوحوم یر هجر روث٬مو موطنم

 ۳ هلا و كرلنابتسرخ ( تنس)
 : 19 سس 2

 :ردراو یرلزنع

 شا هکاصح ی (سولوای) ندنو راوح یسجرب
 کاح) «هلفلوا شلوب ندنساضعا هبلاع ةمكح نالوا
 كبلا راشم «بولوا بقلم هلیبفل ( 06



 «هدن سد دالیم حران ٩۰ ینالوط ندنوو ؛شملوا 9 نابئسرخ «قرهلق هرازوس ییدایوس یللوب هعفادم

 هنن [ ندنفرط سولواپ .ردثفوا راشلاب قارحا
 مالکو هفوصتو اقم .یدشفلوا صن هغ 8
 .روینلوا داسا اکو رای آ شعب قلعتم هبهفسلفو

 .رونلوا ارحا یسطرو هدن ۳ كوا نشت

 رش ندام و رهدنسب دالبم جرات ۲۰۰ یسیعکیا بس

 سراپ ق هلوا یجرب كر هل ردنوک هابلاغ نوچیا ند
 راسدلک قوچ رب هدهسنارفو «شلوا یسوپقسپ
 هدنشهرمص یلابیقعت 1( نایرلاو ) .رذش 8
 نیرشت یسطرو .ردششوا ل هدنخ را ۲

 : روتلوا ارحا مه 8

 ۷۰ نیت ات جرات ۲۰۰ یسعچوا

 كلوا نوک .ردشعا قلاب هدامور هنسرپ هد هنخ را

 . رازدبا ارعا سطر و ا ٩
Denysوا ندنرللا رف زیکت - 

 7 0 سد
 هردشعا تافو هد ۱۳۲۰ و «شعوط هدهنلوبسل

 -راق هنن رلکب هرد بول وا فاخ هن ردب هد ۷

 مولعو «كرهرب و تازامتما خاطرپ هب ی اها یش

 .یدیشما رق ینتبح كنسهع كرهدیا هاچ ینراعمو

 ا ونح رر دش ی ر ا
 هدنرلکتای اش كنلابح *یلسلس (تایراق) هک« ردقامربا

 غاصو «یقرهقآ یرغوط هقرش بونج « هلاعب
 هطخ ایجلاغ كرهدبا ذخا رباچ قوچر ندلوصو

 عطف یهفاسم كلهرتمولیک ۵۰ و «قش هنیو نس
 هبهیسور هدنفرط تسوا تكننوخ «هرکص ندکدتبا "

 .هطخ ( هیلودو ) ینسهطخ (هیاراسب) « هللا لوخد
 «فلیهوم هللا قیرغتو لصف ندنتلارا نوسرخو ندنس

 هحوه ؛رورلاب ندنراهبصفو ریش ردنبو فثشیک
 هنبوق نامرک قآ عفاو هدنسط بودنج كکب
 «بولوا هدنلوط هرتموایک ۱۲۰۰ یمارجم .رولیکود
 وص هرم بعکم ۲۱۲ قر هوا: یطسو دح 01

 وب بونلو یرادس موق قوچرب هدنسارج .رکود

 یلبخ هلرلبک كچوک «هدهسروبلوا نام هنبریس كنتافس "
 قوچ یرلعبات .ردقوچ كب یغیلاب .ربلی ریدنیا هریخذ
 ربنو .ردلکد رکذ نایاشو كوب یرب چه «هدهسیا

 .KTS 31 SN ور ی ر 2

 مس _َ

 3 | و و ۳۱۹۷

 یهیاغع د و دلو بول وا هست (سارو) هدنامژ یکسا

 یورعم هلبعسا (هلروط)هکرت هدرلنامز ییدتبا لیکشت
 .یدیآ

 و

 هلال
 «بولوا هدلب رب هدنسا غ بونح ترور

 هرم مک ۱ ۲ ك درام رو

 میسح هدعبو هرقرب یو هدنغلقحوچ یوج توقاي

 (راصحجوق)و ینفیدلوا شم روک هدنلاح روش ر لزوکو
 كچ وکه لعسا و موماا .رودنا ناب یتغیدنلوا همت ید

 نیدلادام) ندارعشو ابطا ریهاشم . ردهدنلاح هبص رب

 . ردینطو كب (یرمسد

 هنسهدام «یرمسد ندلا داع» | )

 . هل روی تعحار 1
 رج کیا لسا و هدابی اپسا (0072) | |

 : ردراو /
 «هلئاعت هدنلاح رانیاق هدنم هطخ هلبتسق یک-ا یرب

 ك(ابروشسا) «هرکص هدکدک ندراراغو ماطر بب غ

 (ایر) كنيسالطآ طیح رع «كرەرېك هنتلابا (ودیووا)

 یوص هیت هنسهضوح هل.-ارح ۳ هني وق

 .ردقوچ كب

 ندنرلغاط هنربپ هدنناابا (آوقزویک ) یرکید بس

 نایرح ندنچا یداو رب بیر و نیرد» هلاعب
 هب یسالطآ طرح رح هدهیصت نالوا یمانه» «كرهدیا

 . رولوا بصنم
 ندنسهیلاوث تالاا كناناپسا (0۲2)

 - ایتایس ناس) و هدنشلایا 0
 نالوا ییانمه قرهلوا هدف هرتم ولیک ٤۷ كن( و

 یسلاها ۲۵۰۰ بولوا هبصق رب هدننصنم كل رهن

 .ردراو یرلماج زیکد روہشمو
 تععح ام هنس هدام 22 ص ۱ اود

 .هبروب
 ا و نالوا كعد « وص ییا » ۱ ا

 رر کیا هدنس هيا امش تهح كات دنه ) .

 كرلن و .رونلوا قالطا هرارپ شعب نانلو هدنسهرآ

 بج (هلبح) تن رن (هنج) ها (تنک) ویب
 ردق هنبرلبقالت مقاو" هد (دابآ هلا ) ندنرلعبنم یهدنل

 ندیط لاش هک دهووارپ عساو نالوا دنع هدنرلهرآ

 (هرتم) ۰۷۲۰ یلوط نالوا هحوتم هقرمش بونح
 ۲۰۰ یهظعا ضم نالوا هدنس هرآ (دابآ حرف) هلا

 تم هل تا ۰ ردهرتموایک ۱ ۰ یسبطسو ضرعو

a 
۳ 



 و و

 وصح جربو قوماپ یلتیکو «رونلوا اورا هلرالودح
 یطخ لوریمد ندیک هرواشب ندهنک.ک .رریو یال

 هاف رس یک ییدتبا قش ندنسهتروا ییهوواو

 ینحارخا كنالوصح ید رب ییا روک ذم نالوا ا
 ندنرب شب كنس هعطق باصپ س . ردیا لریست

 یان ( بآود ) یخد هرارب یهدنسهرآ كنسدکیا ره
 .رویلیرو

 هنس هدام « هرود»] ( a ۱ ۱ را

 | .هبروب تعحاع

 تالاا كن هسنا رف ( )0112100007 )
 هدنشانا (رتسدنیف) ندب ات

 قردلوا هدنسس فلاش هرتم ولیک ۲۲ 2( ربک )و
 هبصقرب یکی اضق هدنجا ؟رفروکرب نالوا ییانمه

 یهههامدیص یلئیاکرو یسلاها ۸۰۰ «بولوا هلکساو

 «بولوا یوقرب لزوک ی رفروک زن رآود س . ردراو

 .ردهرتهولیک ۵ ۶ یسهرئاد طيح

 هبامطع ترادص دئسم ۱ اشا دک رادناود
 تلود یارزو نک

 ا

 ۱ زی راود

 ثافو هداروا نکیا یتسلاو هرمهب بول وا ندهیامم

 مظعا ردص .ردیلغوا كناشاب دمع یئاب حشا ندیا

 « هل وا یرادیاود ؛ بو دیآ باشا هباشاپ میهاربا داها

 انتعم ضعب «بولوا داماد هاشاپ دم یسادخک و داماد
۶ 

 سولحعقاو هد ۳ «هرکص ندفدنل و هدرلت رومام

 هنن هدعد «بوشود ندرطن هد) وا ناک دو ناطاس

. ۰ 

 نیبعت هنتناما رېش هد ۱۱ ۵ هو هرلتیرومام قاط رب

 یسیدنفای هک هد ۸ «ینافوفوم ارغومو ؛ششوا

 یلاع ردص یادک هد ۲و ینبما هاسرت هد ۰

 هنس هدهع ترادص رهم هنسوا هنب هرکص ندقدلوا

 روما تدم ببر ا مس قع یا 4 قرهئلوا عردوت

 شعب كرای رصکی هد ۱۱۵ و ؛ شغتا هرادا یلود
 لع 4 قرهملوا لج هتتتواز ییم هینصمأت عاضوا

 شالوا یسلاو رص هد و وا یا هدودرو

 مع .ردشعا تاقو ینوک یلوحد هرمصم هدهسدا

 ) Devad, Dolıalt ( تاهد دوخاب

I RES(هولم)و هدنس هو طو تارک  

 كحوکرب هليا (لع ج) «بولوا هبصذر هدیدودح

 ۱ داود

4 E Ea A SE 

 e ا ۱ ر 3 ۸

 ر آشابا ندنفرط برز كنروا بول وا هدعفومر

 .ردراو یسلاها NOY ىس ەعلق

 - هرآ ریسع هلیادج هدیرعاا ةر رح ۱ 3
 رونل و هد( رساود یداو ) یکه دنس

 هدلاحرب یئتسم ران و .بولوا یریشع برع كوب رب

 هرمصب س . رلراشاب هلدیص یشوف هود هعلشابو
 ترب شع هک« ردراو هیحاترب هلعما و ید هدنشالو

 هیت لساو ندنغیدنلوا ناکسا ندنفرط هروک ذم

 . ردلعم یسوا شادا

 -Dha د هخا )0۲212 01 )

 هلا ا a یریکالاود

 لا كنسهرومشم لابح (هبالاب۳) عقاو هدنسهزآ تبي

 لابج هجافترا «بولوا غاط رب ندنراهورذ كسکوب
 هدنس هطخ (لاس) .ردیسحچوا كنهروکذم
 هدبقرش لوط ۸۱۳۸ هلایلام ضرع ۲۸ ۱۳۸ و

 هلراق . ردراو یعافنرا هرتم ۸۱۸۱ بولوا مفاو
 یعما هردراو یرلهرد زون قاط رب «بولوا روئسم

 . رودبا ناب یتانعم « غاط قآ »

aE۱۳۱و  

 و ib ندنراغاط 7 ۱ ناود

 طیح رحصقرهنازوا یرعوط هیبونح قرش هدعبو
 و (اونم یداو) هروک هندحم .رولوا ییننم هیدنه

 یقورعم خد هلیرلعسا (ترمس# یداو) و" (رصق یدار)
 نهبو نبرد كب هدنرل رب شعب یداو نوزواو نالوا
 (دمآیداو) و (ین یداو) «بولوا عساو ك هدرلتهح

 و .ردهدنماقم یرل عبا ید رلیداو ماطرب رکید هلا

 نوكسمو روم لا كىرعلاةر رح ىتهح ییا كنیداو

 ۱ ٤ هدهفاسم قلتعاس رکس یرب كحایس «بولوا ىلع

 هدر همصق ون هک« ردشعا یداصت هه رف ۱۰ و هیصق

 بس . ردعماج ییلاها هداز ند ۱۰۰۰۰ یرژثکا

 لحاسو ۲۵ نداعاص هلعساو (رهوس) روشه حایس

 ةبصقرب هدهفاسم كلن وک ۱۱ ند (ےشک ) نالوا هد رح

 و ه سرا یوج توقا ءرودا ناب ییغبدنلو ید

 ۰ دوزاب ییفیدنلو هیحاترب هدنا-اس ناع هلیسا

 تبار « بولوا هیحاتر هدسراف

 اع ریهاشم .یدیا رویشم هلیکلزوک

 ۰ یدیا ندهیحایوت یلاود نیدلالالحالم ندارعشو

 نا



N +4 ۱ بو د 
(Devanaghiriیریکاناود كناتسدنه  evanaghiri)ات. دنه )  

 كنتلاارکت ۵ لس 4هطح روس تن

 .هرتم ولک ٤ ۸ ندغو ردلاسح و هدنساضق (غو ردلانیچ)

 .ردراو یسلاها 1۵٩ ۵ بولوا هبصقرب هدهفاسم كل

 هنس هدام « یثاود نیدلا لالج »] ۱ یناود
 | هبرویب تعحارم

 تالاب كنا راج (0۵۲۸۲۸۱۲۵)
 كنتلایا ( سوه ) ندنسهبطسو

 بوح هرتم ول يک ۷ كاسر دو هدنساصق (اسدن و ح)

 «ردراو یسیلاها ۱۰۲۰۰ «بولوا هبصقرب هدنسف

 | هیناواود

 هدننهح قرش كنهسنا رف (00155)

 هدتلاا نالوا یمانهه هک« ردرېل لوی رب

 یلیخرب كرهدبا ناب رح یرضوط هبقرش لامش « هلاعب
 ندقدربآ یدودح هرجصوسا هلا هسنارف هدهفاسم

 هنغامرا (نر) لا لوخد ههر وسا هرکص

 تذ-) كنهرصوسا «هدااح ینیدلوا هحوتم یضوط

 هبط هرب ندرب .هعلوا لصاو هنسهبصق (ناسروا
 تنس) و ؛رریک هبدسنارف ندیکی كرهنود یرضوط

 یرطوط هلاعش هرکس ندکدک یسهبصق (تیلوپبه _

 یرلذام رب (هنو ر)هلبا (ی ر) ه دنسهیصذ (411).كرەنود

 یضوط ه یبرط بونح «لر4شل رب هللودح یءهدنسهرآ

 قش هنایرب ندنایرب ندیکی یلایا نالوا ییانمهو ؛رنود
 هدعب «كرهک ندنجا یربش (نوسنازب) و كرهدبا

 هنوئاس) هليا قش ینعسق ییرغ لاعش یخد كنتلابا (هروژ)
 هبط هدهفاسم یللیخر «بولوا لخاد هنتلابا (هرا ول ع

 (هنور) هدنسهبصق (نودرو) هرکص ندقدقآ یطوط
 یہظعا ےہق .رولبکود هنبرهن (هنوتاس) عات هنغامرپا

 ردق «(نودرو ) ند( نلآ) «بولوا حلاص هنئاغس ریس _

 یرب لودحرب هدنسهرآ یرلقامربا (نیر) هلبا (هنور) "
 رک ندنجا كلوك ییارب هدراقواهد .روئوط "

 لیکشت ید هلالشرب لزوک نالوا یعاةنرا هرت« ۲۷ و "

 ندهرتمولیک ٩ ۵ هفاسم یهدنسهرآ یصنم هلیعبنم . ردیا

 یرک هدبوئآ یرضوط هاش هدلاح یعیدلوا هدابز

 .ردهدنلوط هرتمولیک ۳۲۰ یسارحم «هلیسمود

 .هبقرش تالابا كنهسن ارف (100015)
 نایبلافنآ بولوا تلاار ندنس

1 

 ۱ بود: 8

۳ 
 ندننهح یبونح قرش .ءردشلوا همست دلبسا كرو "

 بونح «هنوواس یراق و ندننهح یر لاش «هلیغلطفاح

 ب و د را رو
 «رددودح و طاح هلبراتلابا (هروژ) ید ندننهح یبرظ

 « بولوا هرتم ولړک عبرع ۵۲۲۷ یسهییطس حاسم

 ( هروژ ) یسخحارا .ردراو یساها ۲۳

 ترابع ندنراهبعش شعب هل راکتا كنلابح لس

 ۱۰۱۰ ت(هشوس) نالوا یغاط كسکوب لا بولوا

 ادتبا یتلایا رون نالوا یانمه ۰ ردراو یعافترا هرتم
 «بودآقش هعفد کیا ندنسهنروا هدنشنودو ندنرانک

 یرلیداو تبثم .ردراویرلهردو یاچ شعب عبا اکو

 یرلفلفاطب یلزوط اطرب هلبلوک جوا «بولوا قوچ

 ریمد ؛بولوا قوج یرلاعم هل رانامروا . ردراو ید

 .وصح .راقیچ ید یثاط یلایو یچل [ رم هلندعم

 رلهویمو هزبس هللا بارش «ستاتپ«رصم هعجلشاب ینال
 یررینیص «بولوا یلتوق یرلریکی . ردن رابع ندنعاونا
 هلب رلهاخ ریمد .ردقوچ یند یرلیکو نووقو لزوک
 ی را هقب ربا اتو هلتاد «ماج « دغاک «زب « هخوح

 . راقیچ ید یربنب هریوارط یلبخرب ؛بولوا قوچ

 «بولوا یربش (نوسنازب) یرکرم « ردکاشیا یتراجت
 یهدلب رتاود ٩۳۸ و مسقنم هبهیحان ۲۷ و اضق 6

 ۰ ردعءاج

 و وشام نمره | تین, 9د هایسانعم « كیدنو ىا » ۰
 ۰ ردا ایرو هننربش (هزوغارا قر

 و
 برظو لاعشو هلزیکدهرف ًاقرمش ؛بواوا هطخرب هدنلح

 کلا «قر4وا طاح هلیغام ربا هنوط ید ندنرلنهح

 هریزرج هبشرپ_«ندنفیدلوا طور هناتسراغلب ًابونح
 هناتسراغلب ًاعبط هلهحوو . رودیا زاربا یتروص
 هیهیسور هدنسهدهاعم نیلرب ؛هدلاح یفیدلوا طوم
 كر ههینامور لدن هنعمق رب كنهباراسب نانلوا هداعا

 ابونح یسهطخ هج ربود هعفا رغح حالطصا .ردشغلوا

 هدیاتسراغلب یساضق قحرازاب «هدهسیا دتع ردق هغچلا

 . ردشلا

 هنوط «بولوا رب رب هجفت م یمهطخ هری ود

 عافترا .ردبا طاطخا هرب ندرب هدنلحاوس زیکد هرقو

 یرلرب كسکوب كا «بولوا هرتم ۸ ۰ ابو ۰۰ یسیطسو
 یروق یرلفرط جا .رغا زواج ییهرنم ۵۰۰ یخد
 ؛ندنفیدلوا یلحربکو ییهوقیعاریوط «بولوا سوصو

 یسیلاها رلپوک نانلوب ریس .ردیا علب یرلوص روغاب ,



 ب و د
 . رددت روب ینمراغبچ وص ندرلووف نبرد كب
 یر ح یقیدالپوط كنیلاها «بولوا كسکو هلتباغ رلتوا
 یرلحاقآ ء رانب بوش وط هّدس روم یسادعام ندرادقم

 قوب چ
 یرلوصكنهنوط«بونلوب رالوک ماطر هسیا هدن رال#

 ؛راصاب وص هفارطا هلتعسو بسک راث وب «هدنفیدنرآ

 ۔رط جا. ردا دلوت راهټبص ندرلقلقاطب نالوا لصاحو

 هباروا ندننهج هیاراسب ینعب قاج و كن هیسور هدنراف
 یعرو هلذعارز «بون) و یرارانا یانو شا ترجمه
 ساقفاقو ندنرل رابا عرف هدعب . رارولوا لوغشم هلم انغا

 شعثارب هدرلاروا ید رارجاهم قوچرب ندنراسکر چ
 كل ءیغوج هد رن و هرکص ندهربخا 4د راح «هدهسیا

 هدلاح ييدعش هيلع ءا ! ردرا شتا ترعم هب هاغک

 ندهجتسوک .ردیارخو یلاخ هدایز ندنکلوا هصربود

 دهن راک هل وطندنلحاس زیک دهرق ینعب ه(هدووانرچ)

 ناطلس ناکغنج هدنرزوا یطخ لو ریمد نالوا دن

 (هیدبحم) نالوا شلدیا سبات هدننامز ناخ دیجلادبع
 هیلوط « بوفون هبصق هدنفرط جا هقشب ند
 هووساو هدووا رج « هووسرخ « نیجام  هعاتسا

 (هنیلوس) هنس هلبا هججاس وکو هدنرانک هنوط ی را هبصق
 نالوا هبونح ندلاعش .روینل و هدنلحاس زیکد هرق ید

 عطق كنطخ لورپهد «بولوا هرتمولبک ۲۰۰ یو

 یدهسیاهدنکشدنک هرتم ولیک ۵ ۰ لحم راط لا ییدتیا

 ردق هبهرتمولیک ۸۰ یتعسو هدنرنهح بونحو لاعث
 وابک ۱۲۰۰۰ ًابرقت یسهبتطس حاسم . راقیچ
 ۰ ردهرنم

 بيرق هزکدو هنسا رج هن وط ه ردهدن

 1 ۷". درک ۳ نل ود (خیسپبا)كنغللارف هسقاص (00۳610) | , |

 هرتم ولیک 2 فیس. و هدنتلابا ] پ

 «بولوا هبصق رب یرکم اضق هدنسیقرش بونح
 یرلهشرباف كيلباو هخوچ « یسیلاها ۰
 .ردراو یرلهناعایدو

(BD ( ( ۰نىل ود ىك كنهدنال ربا  ) 0 و ۱ 

 هروک ذم هر رح «بولوا رېش

 كىوق لزوکر نالوا یانہه ¢ هد ساد رمش لحاس

 (لانق لاآور) و هدنلحاس ییا كن ربن (ینبل) «هدنجا
 3 ۳۱۲ رووا هرات تا ولت ناف
 .ردعقاو هدیف لوط ۸ ۰۰۲۹ هللا یلاعٹ ضرع

 «یسلاحا ۲۰۲ ۰۰۰ «بولوا ررشرب لزوکو كوب

 «یسهیصوصخو هيمو# بنا لزوک هلب رلاسیلک عنصم

۳۷۰ 
0 

۲۱ ۰ . 

 « ی رللودح ددعنم «یرلنادیم لزوک روئسم هل راعشا

 اکوو ینونفلاراد صوصخم هرانانسئورپ «یسایهدافآ

 نونف «یسهناضتک كوي « یسهحناب تانابن طوم
 «یسهینف و هيل تایعج ددعتم یراهزوم هعونتم

 لزوک هدنفا رطا «یرلهحاب تاناویحو تانابن هجر
 زیکدو یال لزوک « یسهعلق جاقرب ی رلداکح رفن

 ندربث و یطخ لوب ربمد یتلآ . ردراو یرلهیاب
 بعشت ی وط هنف رط ره كنهدنال ربا «بوالداب

 دودعم ندنرک اره عیانص نیلب ود ردقهنره .راردبا
 «یرلهناخغابد « یرلهناخ ربمد قوچرب «هده سیا لکد

 «هجصوانف هلوق هنساشن «دغاک « یز نکلی ؛ماج

 یلیخو یرلهش راف هراسو نواص هربب هلارآ «هقناش

 « بولوا ربش رب یکسا كب . ردراو یتراجص كليا
 سوء ردروک ذم هلیعسا (هنالبا) هدنسابفارغح كسوبلطب

 هنب راکزور قرش «هدهسیا لزوکو عساو یوق نیاب ود

 لرپش «ندنفیدلوا غبص یرلف رط شعبو قبچآ یشراق
 کیا لزوک هدنلحاس ییا رو ناعلرب یعتک هدنکوا

 هردا ریس ناقس ید هدنجما رب . ردشلیاب مر

 هيض تالاا كنهیسور (۳00۲70) | ۰

 (ریهوتبژ) هدننلابا (هینیهلوو) ندنس ۱ ورم
 قرهلوا هدننض هرتموایک ۲۵ كریموتژو هدنساضف

 رب هدنرزوا یربن (قاوبا) عفاو هدنسهنضوح ( ربید)
 یلهل یروصت و لارا ی ۰۰۰۰ .بولوا هبصق
 نووئو یرلهناخابد یسلاحا ۷۹۰۰ «هرزوا قلوا
 ربانب هعفد یکیا هدهنس .ردراو ی راهقترباف هلغوطو
 یرد كو تااویح «تابوبح یلتیلک بولیروق

 اا قرا رانو
 راغاب ) Do ubnitza ( هو

noكن هيف وص و هدف ایهس هيد وص ۷  

 هدنرانک یلوص نامرح و هدنن ونح هرتم وا, ۵ +

 «بولوا هبصقر هدنکتایبرض كنغاط (ولیر) قرهلوا
 ۰ ردراو یسلاها ۵ ۵ ۰ ۰

 یبونج) یی تنايلارتسوآ (0:1:۲0) ۱ ۳1
 هدنشلیا ( ناوقنیل ) هدنرجعم (سلاو ) ۰

 رب هدننیع لحاس كنب رہن ( هراقام ) عبات «(غنیلراد) و
 نوت و ,قوماب کش بارش «تابوبح «بواوا ه.صق

 رب هایندیس) «هلغلوا ینراج یلرخ قلعنم هنااویحو
 ۰ ردشوا طبر هلیطخ لو رمد
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 سور ( | یراسویود 3 كن همسور (Doubossary) و

 هحوهو ۰۲ كل وپساربتو هدنساضف (لوپساربت)كنئایا
 (رتسبند) قرهلوا هدنسدب ض لاعش هرتم ولیک ۱۱۳ تکی

 یسلاها o «بولوا هبصقرب هدنرانک عام را

 نوسرخ ندنسهب ونج تالایا

 هردراو یتراص نووو

 كل ٤ ہدیلامش یاقشیمآ (Dubuque) أ

 ندنس هیطسو ریهاچ كنه مع ۱ ك

 لاوش هرتم ولیک ۲۰ «( زا وسد) یدنش روهج هو ۶(

 «هدب راق و هرتم ولیک ۰ ند( یول تنس)و هدا

 نانل و اح هنر زوا ییبع لحاس كنغامرا (یبسیسیم) ۱

 یرکرع قاس ناو دقوم تدا 4تا 8
 ۱۸۶۳۰ «هرزوا قاوا نالآ یرنک ابولوا هبصقرب
 دعم نوشروق ناقیچ هدراراوحوا .ردراو یسلاها

 لوب ریمدو هلی ربن ییسیسیم ؛بولوا یکم كبرلت
 .ردیا جارخا راخذو نوشروق یخ هلا

 تارک كناتسدنه ( 01

 ۳ ۳ ا یاهبود
 ۱۹۰۰ «بولوا هبصقرب هدنسلقفمش بونح هرته

 لزوک هدنسهتروا ,یرلهناذحب عنصم قوچرب «یسیلاها
 ارس هغشوا دع ندلاع باا و یضوح رب عساوو

 .ردراو یناماکعساو یرلهلق هبروس
 (نیلب ول) كناتسها a ۱ ها

 هدنساصق ( قورت وف ) هدننلابا ِس ۱

 بولوا هیصقرب هدنلاعث هرتمولیک ۳۲ كناضق رکیمو "

 . ردراو یسلاها ۰

)Dupuyiren( ( ۰ »لا كنهسنا رف  

 « بولوا .a مو ۱ در دی ۱
 هد۱۸۳ هو «شغوط هدنسهبصق (ریف و رپپ) هد ۱۷۷۷
 شعبو كلل هدننتکم بط هدسراپ .ردشعا تافو 1

 یءدهیحارح تایلع؛بودیا قلیجتایلع هدر هناخ هتسخ
 .ردشاو تربش هلیس«داعلاقوف تیقفومو تراهم "

 سراپ « بونا رق تورترب هدایز ندقنارف نویلم چوا

 هلکذ و هک« ردشخارب قنارف۲۰۰ ۰۰۰ هنبنکم بط
 دار هتبسن هنساو "شذچجآ یسرد یضرح ع

 ضعب . ردشهوا داشک یسهزوم حرشت رب رونلوژ ۱
 . ردراو ینالاقمو تا

 ندن ,لکنهرد هسنا رف (1)ا ۲

 ا ا وود

 بیلصلها ربارب هلیلغوا جوا (یوبود غوه) بوسنم

 ج ود "۳۱۷

 دنوعار ) یلغوا یعجوا كنوو ؛ شلاق هنهورک
 هرکص ند(رارح) هدنسیدالبم مرا ۱۱۲۱ ( ینونود

 ید یالقسع « بولوا یسر كن راهملاوش سدق

 .یدیا شعا طب
 ال هنغاس دی هاب ¥ مرا |

 تر ا قانود
 یا قا( (Du 10115 Pan ( »° وه

 و ناپسن اوود

 هد سیم" برظ هرتهولک ۷۷۰ ۵ ( لری ) و هد
 هليدعم سالا ناقیچ «دنفارطا .بولوا هیصقر

 هقشب «نکیا راو یسهع ۲۰ ۰۰۰ امدقم .ردروبقم
 زو هیلدن «ندنفیدنلو رلسالا ینا اهد هدرلفرط

 . ردشم وط

 دنهرس كناتسدده 0 ِ

 E 4 و ۳ هباجود

 هزانع تموکح كچوک رب «بولوا هبصق رب هدنبغ
 بس .ردراو یسلاها ۱۰ ۰۰۰ .ردیرکم كن هپمالسا

 -هرادا تح كسیئررب هلبناونع باول یتموکح هناجود
 - ولیک عبرم ۲۵۹ یبهیعطس ٌهحاسم ؛بولوا هدنس

 . ردیشک ۲۷۰۰۰ یسلاهاو هرتم

 ییعب (110 0006 ) هچودو ر دوخا

 ربهاج ایلیزارب « قامربا یلئاط » ۱ ۳3
 سانیم هک ؛ردربن رب هدنسهیقرش تهح كنسهففتم

 ندنرلغاط (وچانبپسا ودارس ) هدننیروهج س ارج

 یرطوط هفرش «لکشتلاب ندنعاتجا رهن جاقرب نیا
 یش یخد یتتیروهج (وتناس ونیریپسا) «هلایرح
 طیح رع هدیونج ضرع ۱۹۳۲۵" «كرەديا
 هرتم ولبک ۷۵۰ ؛یسارحم . رولیکود هب یمالطآ

 یمهیعطس هحاسم كنسهطوح «بولوا هدنلوط

 سانیم كنسارح . ردهرتمولیک میرم ۰ ۰

 ۔روا شمهمروک هطلاب یعق یهدنتب روهج سٹ ارج
 یرل هلالشو یرلشهنبا یلتعرس «بولوا روتسم هلرلنام
 هيا یعش یهدنش روهج (وتناس وتریپسا) .ردقوچ

 موق یکه دنبصنم هدهسیا حلاص هبئافس ریسو زود

 ردق هرتم ۸۰۰ هدربلحم ضعب .ردعنام اکو یرادس

 نوتلآ شعب ؛بولوا قارب كي یبوص .ردراو یعسو

 لععب هدرللحم برق هنبصنم .ردیواح ید یرلهزبر
 يهو لالخا یاوح 1 بودا لیکشت رلغلقاطب

 .ردیا دیلوت



 د و د

(Der (كنهیسورپ  
 هروواه عقاو هدنسغ لاعش

 -اضق (هدورتسوا) كنغاصس (عاپس دلیه) هدنتموکح

 هبصقرب هدنونح هرتمولیک ۲۵ كنهدورتسوا و هدنس
 هل را هشرباف تاج وسنم و و یسللاها 4۱ ۲ ۵ «بولوا

 . ردراو یرازاب تاناویح كلشبا كب
 N. du Deffant) اس هزکر ام

 هل راکذو لقعو هل آو نسح
 هد ۱۰۱۹۷  بولوا نداق رسنارف رب هروهش4

 لیصا .ردشا تافو هدس راپ هد ۱۷۸۰ و شن وط

 نکیا جک كب .بولوا بوسنم هبهلاعرب ریقف نکڏ
 ایفا هتمو ؛شمراو هتنافدود یرام نالوا یلشاب یخ
 كننامز «هلفلوا هعقیچآ رشم بولب ربا ندنسیدنک

 ادا قابمم كردو هایش
 هلا رثلوو .یدبشمالشاب هکشا رم رارما هدنارکم
 ؛بولوا ندنسهلج كرلندا ماود هن ولاس تربااد

 (ردرورمشم یرل هبناکء نالوا هلاوذ ض#ب راسو هلرلن و
 ندنزوک ییا نکیا هدنشاب ٤ ٥ .ردشلدیا رشن عجو
 باتشو لم هنتبع سکره هنب هدهسیا شاوا روک
 ِ ردشماشاب هدلاح و ردق هنشاب ۸٤ .بودیا

 ( رتسچ رو ) كنرتلکنا 3 ا
 هرتهولیک ۳۸ كرتسچرو «هدنغاجس

 ۱ داسردود

 ۱ تاافدود

 لاوش هرم واک ۱ تكماهغتم رب و هدن س5 رمش لاهش

 كرالوب ریمد هلرالودح قوچ رب قرهلوا هدنسوع

 هنکباو ماج «یر هناخ ربمد «یرلندعم روکو رەد

 .هصورر لزوکو یر هنارب و هعلق کسارب «یرهش راف

 .ردراو یس

 دنسهطخح (رشدا) یہا ( 60 ۰
 ۱ رب سا (۳000۳0 | ورود

 - و ( هدنشالو هاب ید

 هه الاوا یعب 4 (رتیوژ) بول وا هہصق رب شع

 نالوا شال و صوص هنندامع تب رتشم نال وا ميز

 یعقوم لدہعمو هبیصذو . رد شا و تروش هلل ربوش دعم

 سونابهرذ ومس وه داراب «بوبعا نیعت هلبقح زوده

 = ارو یی دلدا یرصو افشک هدنسه 1 هدرات هلا هاب

 شف و هداروا كيهودود ندهقمشع ران آ ضعب هلرله

 شا رش را هلاسر ضعب قاعتم کوو اعدا ییفیدل وا

 -رومو ارعش راسو كسوریموا روک ذم لح «هدهسیا
 سوربموا .روبعا قفاوت هدكن هنناغ رعت كن هعدق نیخ

 و ۳۱۳

 « «یلراقو قوئوص تیاغ» « «یلاعش ك» ییهودود

 کوبا .رودبا فیسوت هلراتفس « فن هدایز»
 قچلآ رهناریو ییدنیا فشک كس وناپهرق ویسوم

 نانو ربارب هلغښلوب هدلحمرب زاغای راق چو هدووارب
 امش كب «ندنغیدلوا بیرق ید هنیدودح كءدق

 كغاط رب هدنسا (سوراموت) كنەنودود .نمهلبد ید

 هاب هدلاعو ءردمولعم ینیدلوا شلو هدنرزوا

 هدنب رق یسهبصق تارو هدنسهیلاعش تهح كننیالو

 رب درغنمو عفت كب نورعم هلا ( روموت ) موبلا
 سدقم هدندنع یسلاها راوح مویلا هک« ردراو غاط
 هاشم هنسسس پوط ندا هرصرآ «قرهنلوا ده

 .لبق یهداعلا قوف لاوحا صعب ید كسس نافیچ
 كغاطوب . رونلوا دافقتعا هنکیدرو ربخ عوولا

 5 اچ «بوبغا تراسح هيج هسک هنسهب
 روموت ؛ندناداقتعا یک ,ریلینانیا ید هنغیداوا فلت
 ك هم سن هئا وب «ندنعاقراو لاح هليا كنغاط

 ندرل هاریو شعب ناذلو هدنتسواو ندنسلو هدلاعش

 هردس رق اهد هلاقحا یسلوا شش و هداروا كن( هنودود)

 روو تماسح كدبعم ايو لرش هنودود هدلاح ره

 تنتاهکو یلودف یتربش "یداب بویلوا روبشم هلیتب
 لصا كنه و ریطاسا.دبعم و. یدیا یتاصانانلوا اعدا
 «بولوا صوص هنموق (عیسالپ )نالوا یرلدح وم

 شو بوسنم هتیسنحو یسلاها نوت كنبراراوح

 ربخ ندا هلتناهک یارحا هددبعم «ېک یرلقدلوا
 .یدیاندنساسن یموق جالب یخد رلب راق هحوق نرو

 مسحرب نانلوا عز صوص هیرتشم هدنناي دبعم

 رلنارق سج ضعبو رلنیجرکوک غاطرب هلیحاغآ هشم
 «بونلوا ارحا هلسس هحلشاب تناهک .یدرویناو

 -2دروا هني رلفارپاب كنحاغآ هشيم كراک زور راهنهاک
 هرلنارقو ندنسه# وا ك رلنبح رکوک ؛ندسس یفیدرافرچ
 ٠ هنودود .یدرلر راقبح ماکحا ندادص ناقیح هعفدروا

 راسو كرابنا وب «هدهسیدیا صوصخم «راجسالبیدبعم
  «بولوا هدایز یرلرابتعاو تیاعر اکو یخد كماوقا
 ۰یدر ردنا هراخسا كرهدیک هلرل هده ندرلفازوا كب

 هدنسهطخ (وتاه) هدهشیب (00۱01)
  -ولیک ۱۲ كسنومو هدننلابا ا 2

 ٩۸٩۰٩ «بولوا هبصق رب هدنسدونح برط هرتم

 .اتغابد « یر هناکیلبیا «یروک ندعم لزوک «یسااها

 .ردراو یراهقیرباف پیاو یراه



 د و د

 ناسارخ و قارع هلتفاضا هرلسا راس
 تان الحم و ارق ضصعب هدرلف رط و
 و
 بقلم هلببقل ( یرود ) یربره كرانو «بولوا 3

 .ردشبلو ى ار طق كنالع ضعب

 هنسهیصق جارد (۳:۵220)

 ۰ ردا نایرو هدهیینجا هنسلا ۱ وچارود

 .هلروب تعحام هنسهدام «جارد»]

 هرتم وایک ۱۱۰ كار هدد ) ا

 هکم ندنارپاو هدنسیلاوث برض
 هقینح قرهلوا هدنرزوا قبرط جاجح ندیک ههم رکم

 .ردراو یسلاها ۸۰۰۰ بولوا هبصقر هدنسداو "

 ندنف رط اشاب میهارا یرصم هدنسهئم رایاهو "

 تی روم بسک ندیکی « هدهسیا ششلوا بیر ر
 .ردشغا

 - ونح هرتمولیک ۷۰ كناعنص هدنع 1
 ردیف یار تن

ura 6( ) قرش كنهسنارف 

 ۔ اتیا هک :ردررعرب هدننهح یونح

 ندنغاط (هروژ) كدابج ؟هلسلم
 ‹ قرهفآ یرغعوط هی بونجو بونج :هلاعبت

 «پلآ یراقو» قرهلآ رلیاچ قاطرب ندلوصو غاصو _
 هلا هروک ذم تلایا هدهناسم یلبخربو «قش یتلایا
 «هرکصآندکدتیا قی رفن یدودح كنتناا «پل [یغاشآ»
 هب اش برغ هدعبو « رولوا لخاد هتلایا یعکیاو
 (هزولنوو ) یتتلایا «یصنم هنور» كرهلود ی وط

 هدنفرط تلآ كنب ریش (نوینوآ ) «هلقیرفت ندنشلیا
 ۳۸۰ لوط كنسارحم .رولبکود هنغامرا (هنو)

 ولیک عبر ۱۳ ۰ ۰

 «هدسیا عساو یغاتبو قوچ یلوص . ردهدنتعسو هرتم
 .دلوا قوج.یند یرلشبنا «بولوا یلئعرس ینا رح

 E E «بویلوا خاص هنافس ریس «ندنقف 8

 .راراب هکمریدنیا

 ma بن قاب ی

 ۱ هسارود

 پا ا هدید و دح ایل

 یمهصوح .بولوا هرتم ورک

 تهح كن هقیسکم ( Duıra80 ) ا
 ۸۰۵ كنوقيسکمو هدنسهیلاعت ۱ وجا ۱

 یلارش ضرع ۵46 قرهلواهدنسدبیط لاعش هرتهولیک

 .هرتم ۲۰۰۰ و هد لوط ۱۰۱ ۲:۳۲ 8
 ۱۲۰۰۰ «بولوا هبصارب یدرکم تارا هدعاشت را كل 4

 یرلذاقوس یرعوط و نکو یسهیشا لزوک یسلاها

 ۱۱۰۰۷۰ ینهیتط» هحاسم كنتلایا س . ردراو "
 .ردراو یسیلاها ۱۹۰ ۸۰۰ ؛بولوا هرتمولیک عبرم ۱

 ر و د ۳۳۳۳

 هدیوئح یا رفآ ( ۱0:2 )
(JUL)ند ( نووتپق) و هدنرجهم  

 ۲۱۹۳۰ ا ار

 | نابود
 قاس هدیقرش لوط ۲۸ ۰۰" لبا یبونج ضرع
 لزوک «یسیااها ۱۰ ۵۰۰ بولوا هیصقر ب یارک

 یتراجت كلشیا یلیخو یسهحناب تانابن «یرانف «یناول
 یهچواكنن کل سم زماکنا یهدیونحیاقب رفآ .ردراو

 هلی هلقنسسه تم وکح « ژناروا «بولوا یسهیصق

 ۔اروا . ردیسهلکسا هصاشاب ید كنب رج۵* لاوسنارت

 یغوج كنندعم نوتنآ هللا سالا نانلوا,جارخا هدرل
 بولوا لدتعم یساوه .روناوا جارخا ندهلکساو

 ؛راقیچ ردق ههحرد ۲۳ هديا نوناک هرارطخا سایقم

 ڪا هب یغاشآ ند ۱٩ هدزوعو

 یر لاعش كنهیسور 0 یا
 هطخ ( هینوویل ) عقاو هدننهح هپ

 هدنساقرش لعش هرتموايک ٣٤١ كناغیر هدننلایاو

 ۲۸۳۲۰۲۱۳۲ ها IE ضرع ۰۸۳۲۲ ۷ و
 «بولوا ریشرب یزرکص اعف عقاو هدیفرش لوط

 طو اکوو یلونفلاراد لیکم «ینیلاخا ۰
 ‹ىسەاب تانامن «یس هناحتک یراح یدلح ۰

 ددعتم ؛یاکم راس هلیسیدادعا بتکم «یبهلاخدصر

 -ریوک ربمدر_ هدنرزوا یرېن شابما «یس هبل تایعج

 هردراو یریانپ ترد هدهتسو يسهقیرباف جافرب «یسپ
 ۰ ردقرص كب یرنیغنا

Dorchester ( ) كن هرتالکزا 

 (تسرود) هدنسهیونح تهج
 ۲۲۵ كنهردنول .بولوا هبصقر یرکم نانغاصس

 هدنرزوا ییاچ (همورف) و هدنسب ونج بر هرتهولیک

 .هفیتعرانآ لبخ ؛بولوا هبصقرب سا كي .ردعقاو
 .ردراو یرلهشراف هخوچو یسیلاها ۷۰۰۰ «یس

(Dorchester)هدیلاعشیاقبحآ  
 ( تسوچاسم ) كند کام

 رب كني ریش نونس و «بولوا هبصقرب هدنروهج
 رل هبت یهدنیونج كنيوق نوتسوب .ردهدنم> یسهلح
 یرلکشوک و هينا لزوک « بولوا عقاو هدنرزوا
 .ردواح

 ارت

 ۱ رتسحرود

 .ردراو یسلاها ۱ + + + 46

(Durkheim) j ۰الاب ) كنءرب واب  - 
 دام سدان هد نماایا (ناتر تان ۱ ماخدود

 هبحات هدنلاعش هرتم ولبک ۰ لدام ساو هدنسسماصق



 ر و د

 ندعم «یسیااھها 0۸۰ «بولوا هبصقر ی:رک

 .ردراو یرل هقیرباف ماجو یراوص
 001۲011 ,)ترود دوخا
 یونح تاک(

 بونح هرتمولبک ۱۹ لا مادرتور) و هدنناابا هدیالوه

 ۱ تخردرود

 كنلوف یلاعش كنغامریا (هزوم) قرهلوا هدنساقم#

 بول وا ریشر ی رک صف عفاو هدنس ونح لحاس

 تایعج ددعنم یعیانص بنکم ؛یسلاها ۵۰

 لزوک هدربن «یرلهش راف فلت «یسهربخو هاف

 ینورب دیما .  ردراو یآراج كلشیا كيو ینول

 .روینلو هبصق كچوکرب هلعساوب یغد هدنر جم
 تهح كن هسنا رف 6 ۰

 1 ۲ 7 0 هر ودرود

 تنوم) هدننلابا (مودود ییو) هدنراطسو كنهسنارف

 یضوط هینرف بونح <« هلاعتت ندنغاط (هرود

 هلا هروک ذم تلابا هدهفاسم زارب ؛كرهدبا نایرح

 هدنسهرا یلایا (لاتناق) هلتلایاوب هدعبو یلابا (هزروق)

 هنثلایا هزروق .هرکص ندکدتا لیکشت یدودح طخ

 یرضوط هبط «بوریک هتنلایا ( تول ) هدعبو «رریک
 تلایا هلا ذخا خد ین رب (هرس) ندلوصو رود

 نالوا یمانمه .كرهدبا قش یتسالاعش مسق كنهروک ذم

 ی رب ( هرزوا ) ندغاص هدنوو «رولوا لخاد هتلابا

 دعب یتتلایا (هدنوریژ) هلتلایاوب تقورب «هلبا ذخا ید

 (هلسبا) ندغاص هنب بوریک هنتلابا هدنوربژ «قیرفللا

 تا كن ریش ودرو هرکص ندقدلآ یخد یر

 یس طوط اهدو «رولیکود هنغامربا (ه و راغ) هدنفرط

 هبیسالسطآ طیحم رح « كرهشلرب هرې (هنو راغ)
 (قارژ .) ۰ ردیا لیکشت ینغامریا (هدنوربژ) نلیکود
 .رج ندنچي كرهبصف قوچرب هلی راربش (نروبیل) و
 كاسه وح «بولوا هدنل وط هرتمولیک ۰ یسا رحم

 ۔ارح ردود یکی ۲ ۲۰ ۰۰۰ یسهیعطس هحاسم

 -زاغ و راطو رلهرد نبرد ابرثکا فرط یراقوب كنس

 ریسو شیک یفرط یغاثآ « هدهسیا ترابع ندرل
  ردلتاص هتاغس

 تالاب اكت هسذا ,ف (20۲ 0 ۰
 ابا تل 0 هس ودرود

 هیععس لیا كرر نایملافآ ندیا قش یسونح مسف

 ًافرش ؛(هنایو یراقو) و (هتراش) ًالمش . ردفشوا

 ارض ؛( هنوراغ عم تول) ًابونج «(تول)و (هزروف)

 ر و د ۳۱۷

 دودح هل راتلابا (هتنراش یضاعآ) و (هدنوریژ) یخد
 هرتم ولیک عبر ADE یسهیعطس ةحاسم «بولوا

 تیموع یسضارا .ردبشک 4٩۹۲ ۲۰۵ ییبلاهاو

 ید یرارابو یداو لزوک «بولوا قلغاط هرزوا

 ید یسهبلاخ ازا تعارز لباق ان «هدهسیا راو
 مسقو هدنسس هلام یسالطا طیحم رحم هلبمات .ردقوچ
 یادم کلا «بونل و هدنسهض وح (هدنوریژ) یسلک

 رود .رولیکود هنغامرا (هتنراش) یراوص كنسبلاعش
 «یک ییدتبا قش هبرع ندقرمش یتلاا یغامریا هود

 یرارین هنوردو هلسیا « (هرزوا) ندنرلعبات كنو

 قوچربو ؛رافآ یرضوط هییونح برف ندیلاعش قرمش

 كنغارپوط .رولبکود هرل.منوب د رل هردو راباچ
 هتعارز نف «هد هيا هدلاح طسوتم یسەيابنا "هوق

 .رولوا لصاح تابوبح یلبخ «هلکدریو تیما هدایز
 اک .راقبح بارش یلنیلک .بولوا قوح كب یرلغا

 هل رلنامروا یرنکا تنبرلغاط .ردقوح ید یرله

 سناغنم «نوشروق «ربقاب «ریمد ؛بولوا روئسم

 . رونلو یند ریشاتو یچلآ مع هل رلندعم روکو

 كچوکو یرزوموط « یرلرتساو بک هلی رلربغ,ص
 .هلاخریمد هجاشاب یرلهشراف .ردقوچ یرلناویح وآ
 ندنراهشرباف دغاکو ونربپساو ندرلهناخغنارد هلرا

 اضق ه «بولوا یررش (وکیرپ) یرکم «ردن رابع

 .ردیواح یبهبدلب راود ٩۸۲ و ممقنم هبهیحا 4۷ و

 بوسنج هرتمولیک ۲۰۰ كلوفژد ]
 یارح «هدنقرش هرتهولبک ٩۰ كنهرمصب و هدنسدقرش

 یهدنسهرآ (نوراک) هللا رېل وو هدنرزوا یر

 1۰۰۰ «بولوا هبصقرب عفاو هدلح یغبدلربآ كلودج
 یهدنفارطا «هدهسيا راو یترا= یلیخو یسلاها

 کما . ردربغآ یساوه «هلیبسح یرلقلفاطب كنهووا
 ندننامز دابق هدقرود یوج توقا بولوا هبصقرب

 رفصا تیربک هدنراوجو هفینع راآ قوچرب هلاق
  دلوا فصتم هلئحاس كنسالاهاو یتغیدنل و یندعم

 .رویدیا ناب یراق
  یعاوب (نترام تنسود نیویو) ۱ و

 تنسهبصق (قرود) نایبلا فنآ
 ۔وک ذم ةرح اب یوچ توغاب «هدهسرو ریو هنس هیحات

 ید هلیعسا (ناتسقررد) ؛بودیا هبت (قرس) یبهر
 . هلکساو هبصق كچوکرب هدنبصنم یرون (مرکم رکسع)

۳۳ ۳ eo 
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 یغیداضوا هاروا كءافغس نلک نددنهو یفیدنلو
  1رويدا ناب

 كناناپسا ینعی) هطسقرس كسلدنا

 كناذ جاقرب ندرع یالع ریهاشم « بولوا هبصق

 ۱ هفرود

 هدنراب آ بمص نوف ارغح ید و او طقم

 :ودروک ٩

 کج رار هدست الو ینویطسق Er د

 كنغاط قیقیا هدلاش تن رنک
 ؛نایرح یرعوط هبیلاعش قرش هلاعبت ندنرلکتا قرمش
 لر هدیا روم ندنڪا هیس وط هلا را صح جوفو

 كالهرتم وایک ۰ «قره آ هرد جاقرب ندلوصو خاصو

 یغ ےس هبساما كنتالو ساو س « هرکص ندناب رح

 هغامرا لیارق « هدنناب یسهبصق یغراق هدندودح
 ۰ رولیکود 1

 را ص حسو تبة و یو« کنم لنفاعسو تیالو ینویطسق ) ۽
 ۔وایک ۸ كند وہطسقو هدنساصف ۱ یناکرود

 بولوا هب رفرب ی رک هیح ات ہدنسا ف لاوش هرتم

 ردو ند هنرق ۱ یسهیحاب

 (یروس)كنهرتاکنا ( )Pork n8 ۱ منیکدود
 ۹ ) دروفدلک ) و هرنغ اس

1 

1 
3 
3 

 ا 2 اڪ

+sقرش هرتمولیک 8 ی چا یا بم  o(هلوم) عبات ه(هسبمان) «قرهلوا  

 و هدنعطاقت هطقن تا و ریمد جاقر و هدیرزوا یار ۱

 روبط رویشمو یساها ۵۰۰۰ « بولوا هیصق
 ۰ ردراو یس هی 3

۱ . | (acاDur)كنغل هقود كو هداب  
 -رسل راف و هدنع احت (هحو سل راق) ۱ TEE | خالرود

 هنغامررا (نیر) قرهوا هدنقرش هرتم ولیک 1 كيهحو ۲

 1۷۸۰ «بولوا هبصقرب هدنرزوا ییاچ (زنیش) عبا
 تاجوسنم قوماپو نون و یرل هیناب یلکیلچ .یسیااها
 ران آ ضعب هالق ندرلیلامورو یراهشرباف ینیچ هليا

 ۰ ردراو یسهقینع

 ۱ رونمرود

 یراررن (هوب) هللا (هنیرد) و هدنسیونج مق نانلوآ
 EA یهو رد تكسکو كا «بولوا غاطرب هدنسهرا

 .بولوا برص ی رال رثک | .ردهدنعاش را هرتم

 ۰ ردرسعمم ىس 7

(Düren)هدنقلابا (ن ر) كنهیسورپ » 

 E 2 (لیاتا سکا ۵ رد

 نیلرب تلکس ره ( 1001۳01101 )

 ۳ هغاطهرق هلبهدهاعم

 ر و د ۳۱۷6

 هخوج وب یو ریمد یسلاها ١٤ ۵۱ ه «بولوا

 .ردراو یراهش راق دغاکو یر هناخ ربهد هل رل هش راق

 ۱ اس ۵ ۰ ۰

 5 2 1 ۱ 2 مد

 ناک هدنرانک یرب ( هاس ) و هدنقرمش هرتمولیک ۰

 «بولوا هبصقر یرکم اضق عفاو هدنکتا كنهنرب

 هردراو یرلهارخ هعلف یک-ا جواو یسلاها ۰

 RR هدنلحاس رایکت ز (0۲[010)1) ۰
 هنایل و هلبا نایلرب عفاو هدبقرش لوط ۶۰
 هردسا نایرو ندنف رط رازملکنا هر نالوا بصام

 .ررد (نینجر ردنب) اکوب ینوی رح برع
 ) Douro, Douero ) ورود دوخاب

 ار وب هدوگنر واتای ۱ ۳
 هدنتلابا (ایروس) كنسهطخ هلبتسق یکسا هدایناپسا هک

 بروس «قرهقآ یرعوط هل قرش بونح ادتبا « هلاعبن
 یرظوط هبرغ هدعبو هونج .هجلوا لصاو هنیریش
 هطخ لا قش ندنسهنروا یبهلیئسق یکساو ؛رتود

 عج یراوص كرابنا قوچرب ندیا اقسا یبهروک ذم
 بونح حلوا لصاو» هنیدودح زیکنرو كرءدیا

 نتلود هدهفاسم یلبخر «بوود یرعوط هب ین

 لا لوخد هزیکترو «قی رفتلادعب یدودح یهدنس

 ؛قرهقآ یرعوط هبط هدعبو هبیاعش بر ادتبا
 ندنسهطخ (اربی) یی.هطخ (ستنوم سوا سار) و
 هب یسالطآ طرح رڪ هدنتلآ كنب ریش (ونرو) ؛قرهرآ

 ناولرب لزوک «بوسلوا ع-او ییصنم .رولوا_بصنم
 هرتمولیک ۸۰۰ ًاسرقن یلوط كنسا رحم« رودیا لیکشت

 هد زکت رو یذهرتم ولیک ۲۵۰ كنو « بولوا

 -روبو (ورتود) هجرالویناپسا .ردهدایناپسا یروصتو
 یراقو تنسارحم .ردفورعم هبا (ورود) هدزیک.ز

 هدعب بولوا هدرالحم عقنمو هدنسهرا رلغاط ییهح

 هنندودح زیکتروو ؛رشود ,هنسهووا (هدیلودالاو)

 شعب ؛كرهشلنیرد بوشاراط یغانب .هجمدبا برق

 هدهحرد قحنارچص هنبرانکربوا ندنرانکرب هدرارب
 یلیخرب یند هرکص ندکدریک هزیکترو .ردبا قبضت

 «كرەنبا هرارب قچل "[ هدعر بونلو هدلاح و هدهفاسم

 .هرتمولیک ۲۳۸ ارابتعا ندنیصنم .ردبا عسو بسک

 کلا «هدهسروشوا دع عاص هام ريس ىلحم كل

 یهدنزغآ .روپلپب هبلشپا تسبرس رک هدنلغسا مق



 زر و د

 تلاح یالنیرد هدننصنم ؛هدهسیا شاریدجآ رادس

 نیافس لوس « ندنغیدلوا هدایز ندهرتم ۶ هدرذح

 - رط تراجرب كوب رینو اذهمم .رویمهدبا برقت

 «بولوا قوچ یرلغاب كنسیداو یهدزیکت رو . ردیقب

 یرل هریلشاب كنب رل عبا «ردرورشم یلارش ناقیچ هلتیلک
 نک ندنعا یرہش (هدیلودالاو) :ندغاص هداینامسا

 :ندلوصو ( السا ) و ( یثوداردلاو ) هل (هغرتوسب)

 سدلی + سهروت ؛اجادا « اغس « نوترود «هدایز

 اغمات آوت رواس :ندغاص ید هدزکت رو ؛هدنوغآو

 یمهطوح .ردبرارب هویاپو ارووات اوف :ندلوصو
 ۱۳۷۹۰ یم یهدزیگت رو :رکلاب «بواوا ع-او كب

 ۰ ردهرتمولیک عبرم
 ( 5۱۰ (Dorolhée — 0 ا

 «بولوا ندنرهزبنع كرلنايتسرخ

 «نوچگیدتیا لوبق یفلنایتسرخ هدننامز (سوییسفام)
 یسیدنکو هرداص یک ءام هدنسردالرم جرات ۲۱۱١

 ارحا یسطرو هدنس ۱ كطابش .یدشوا 8

(Se. Dorothée ( — ki) 4 

 بولواندن رازرزع كاران تر 0
 تنعو " «شماشاب هدهیک اطنا «هدلاح یفبد)وا ی روص

 اه اد ۱ ردشفو یر داعم كس واب رک

 .روناوا ارحا هدن ۵ كنار رح یسطرو .ردشغلوا

Dorogobo ujهمس و ر )  Ji 

 E 5 a یول وءورود

 مریا (ربید) قرهلوا هدنفرش هرتمولک ۸۸ كل

 «بولوا هبصقرب یدوکم صد عقاو هدنلحاس ییا كنغ

 و هدقامریا روک ذم ناغس .ردراو یسلاها ۰
 . راقرچ ردق هبهبصق

 تی )0۳0001

 ۳ ۳ ۵ 0 ۱ یروهورود

 هبیاراسب هللا (نووفو) و هدنسیبغ لامش هرتم
 ؛بولوا هبصقرب یکم قاس هدنب رق یدودح
 ۰ ردراو یسلاها ۷۹ هو

Eبیکرت یبهدنالز یکی (0۷۲۲۱۱۱۰) ۱  

 -ونچ ندهر زج كوي ییا ندیا ) ۰
 (ناعسا) و هدنس؛ثراق یلحاس قرمش لاعش كنیکه دی

 «بولوا هطارب هدنسهرآ یزاغوب (قوف) هل رفروک

 ہدن د وذج مسق .ردهرتمولیک ۱١ یکاو ۳۲ یو

 ۰ ردراو یغاطرب درفنم

۳۷۳۹ OEE 

 (00۲6-1011 ) هرود تنوم دوخاب
 (مودود یو)ر هدنررلطسو كن هسنارف

 هددودح «بواوا غاط رب هدنس» طف بونح كنثلایا

 كنهسنارف هرکص ندنراهلساس هنربپو پا آ ناناو

 یوب) نالوا یسهورذ منم كا .ردیغاط كسکو كا
 (هبنودرود) .ردراو یعافترا هرتم ۱۲ كن(یساسود

 .ردبا ناعس ندغاطو رب جاقرب رکید هلی روم
 (مودود یو) كنهسنارف (006)

 هدعیو هبوتح ادتنا هلاعب هدنتلایا

 درو

 نت
 یخد هلی ررن (هرولود ) ردا نایرح یغوط هلام
 هردرر روایکود فن روم (هبل۱) هرکص ندکدشار

 ۰ ردهعفوج یوص ؛بواوا هرتموارک ۰ یسا رج

(Dorel)(وونو-) هدیطسو نادوس  

 هدنسدااعش بم هرتم ولیک ٩۰۰ كي ۰ 4 ۳ I هرروز

 امریا (رجن) و هدنرزوا یلوب ناوراک ندیک هیر ۀکبم
 عقاو هدهفاسم كل هرتمو اک ۰ ندننیع لحاس كنغ

 ۱ .ردراو یتراجت كلشیا كب .ردبرکم

 (00:۲6) راود هحزسنارفو (001۵)
 (و) هدنسهطخ (هتنومایب) كنایلاتا

 (ظ.3۵116هاهشلاپهرود)هنب ر «بولوا رونی! مبان هنغام ربا

 «هرود كو» یتعی (0. 1۲۸102 روبام هرود) دوخاپ
 هرود) دوخاب D. Riparia) هیرابر هرود) هن رکیدو

 د

 لرد « هرود ڭچوک» ینعب (0. 1۱۱501 روینم

  ندنرلغاط (رانرب تنس یب) هلبا (نالب تن وم) یسیجرب

 ندکدشود هبهووا «هلایرح یرعوط 4یلونح برف
 . - واک ۱4۸ یسارح .رولیکود هنغامربا (و) هرکص

 ا یایرح بولوا هدنلوظ ةرتم

 كنسهلسلس پا «بولوا هدنسدییغ بونح كنسدجترب
 هبیبض لاعش ادا ,فلناعت ندنعمق بی رق هلحاس

 . قرهقآ یرفوط هقرش تیارنو هیقرش لاعش هدعب
 ۱ «هرکص ندکدتیا عطق هفاسم كل.رتم ولیک ۰

 .روایکود هنغامریا (و) هدنفرط تلا كئونیروت
Durham ( ) تهح كنم رتلکنا 

 ۲۴۷۰ تكنهردیول « هدننس هبلاعش

 راک ۱۸ ندیلاوش رصو هدنسط لاعش هرتم ولیک

 ماهرود

 .EE لو ربمد جاق ر قرهلوا هد سم كال هرتم

 «بواوا هیصذ رب ی رکي قاصس عفاو هدنفاصتلا هطش

 و ت وا نا وا اوا و تو و

3 

۱ 



 رد و د 2

 یو كنغ مس س . ردراو یساوه مالفاص كيو
 ۲۱۸۱۰۰۰ بولوا هرتم ولی 4 یاو ۷۱

 «یرلریغیص هل رلثآ رویشم «یسضارا تبنم «یسلاها

 نوشروفو ریمد « روکو ی رلهش ر اف قلعتم هنداعم

 هردراو یرلن دعم

 لع ) Dora 1 Istria ارتش ۹

 اکذ ترفوو هلبفرا-عمو ) * ۰
 كاك هدقالف | « بول وا نیداقرب هرورشم هام ولعم و

 هنله) یععالصا . ردن وسذم هنس هل اع (هقیک ) ںالوا ش٤ا

 یذاک ےس | (ابرتسید هرود)هدننافیلأت «بولوا (هقیک ۱

 یکی فک ردناسکلآ یہ قالفا ۰ ردشما رایتخا
 هدشرکب هد ۱۸۲٩ بولوا یزبق كنهقیک لاخمو

 هرکص ندکدتا نونفو مولع لیصحصو نفع وط

 راس تناپوروآو ههقیحب ؛ایلاتیا هرجوسا .اینالآ
 تماقا هدرارب شعبو تحایس تقو لک هترافرط
 نیتالو نانو یکسا ءردشءا عیسوت یتامولعم كردا

 یتسهددح هنسلا كناپوروآ نوت هقشب ندنرلناسل

 تكسورپموا نکیا هدنشاب ۱۵ اهد .بونرکوا یخو "
 «شعا هجر هب هم ] یس ەم وطنم ي روش

 نسح .یدبا شمراپ ید یرلهاسر وراي ضعبو
 ۱۸4۹ بولوا بسانتم هلیلک و لقع ید یلاجو

 4(یکسلاسام فوچلوق) ندنرسنرپ هیسور هدنخرات
 یک امینا نالوا هبهینفو هیلکتایرح «هدهسیا شمراو
 «ندنفیدلوا عنام هنسماشای هدنمحت تحت كنهحوقرپ
 ؛شمقیچ هتحایس هنب بولیرآ ندنو ندهمک قوچ

 هدقرش» .یدیاشلنا تماقارابتخا هدهسنارولف تیارو

 یربا رب ربتعم كب هرزوا دلح ۲ هلیاونع «رلنبداق

 « یلاعلاطم كنبداقرب هدنفح رانیداق» «یک یفیدلوا

 ؛ردراو یلاغیلأت قوجرب اهدو ییاتکرب رکید هلبناونع
 لیزاب هدنناسل نایلاتبا یسیضعبو زسنارف یرثکا 4 9

 هلج نآزاو ههلوفوم لئاسر ناقبچ هدهسنارفو ایلاتیا
Revue des deux mondesهنسهرورشم “اسر  

 هقیک .ردشمزاب راهلاقم لزوک قوجر یهو یک ۰

 «قرهبع و وا یغیدلوا دوار ۲ لصا ن ء كنساملماق

 9 هدنوح لئاضفو قالحا و لاوحا كنموق دوا را

 9 را . ردشع شن يا فوچ

۳۱۱۷ 

 یماسیاکرب عنص» «ینونفلا راد .یسیلاها ۰۰

 ر و د

 هجرت ةبحاص اضح «نکیا لكد زا یا لوبق

 هداشمآ ات .ردراشمزوب یرلماظن اشنسالاب نوجا

 توعد ندنف رط هيلع تایعج ندا لکشت هل

 هدهسنارونف هدنسید اليم جرات ۱۸۹۰ .یدرونلوا
 ید راو یتراهم ید هدقلماسر ءردشعا تافو

(Doria) | |كور هدنت روهچ هونح  

 رثکا ا ا

 اس هلی راتبروهج كيدنوو هزپ «بولوا ندنوب رح
 9# هدر تابراح یراکدتبا یشراق هرلتموخ-

 هک« رد(ایرود ای ردنآ) یرویشم كا كرلن و .ردراشعارق
 ادتبا هجروک هدنتنآ رلهفرفت یلخاد قاطرب یننکنء

 هدعبو ؛شمریک هنتمدخ كنلارق یلوا هدعبو كاباب

 -وسنارف یر یارق هسنارف اکر یر تدخ

 یشراق هتنیک لراش ؛بوریک هنسهبرحص تمدخ كنَآ
 كنآوسنارف هرکص ندقدنوا لئا هرلدببلاغ ضعب

 هونح كلارفو یتکیدتا بلح یدسح كنسالکو

 راش كرهروک کیدا ارحا یرادعو یکهدنقح

 هلاعفد هلا ود تنو و ِ شم رک ه تمدد كتنیک

 رلیک ضعب «لرەدبا برح یش راق هنساعود یلناغع

 هطآ (هروامایآ) تیارغ «هدهسیا

 تروغط هلا سورابراب نیدلاربخ رویشم هدنکوا یس

 هتتیک لراش .یدما شلوا مدربنم ایک ندنفزط اشا
 .دلوا طورشم هلبط مش یصیلخت كنهونح یتمدخ نالوا

 كرهرونوک هنکوا كنهونح ین -اعود كيو «ندنغی

 كنند« ؛شعا جارخاو درط نداروا یرازسنارف

 قلحود نانلوا فیلکت هنسیدنک بودنا هداعا یب رح

 ندیا روهظ قجآو ؛ شمهعا لوبق سایر ینعب
 هدنازاح یلتدش هدنفح رلنالوا یلخدم هدنایصعرب

 بوغوط هد ۱۶۰۸ .ردشا رادهکل یتمان هلففلو
 . ردشعا تافو هد ۱ ۰

(Doriens)مسقنم تاتو سا  

 یر تموق كوب ٤ یرلفد_ دلو

 هردشاوا لخاد هنان و هرکص ندرلیانو راس «بولوا

 تكنغاط سودنسو هدنرلنهح الات ادتا رلنایرود

 هدنیونح كنابلاست هدعب .بولوا نکاس هدنرلکتا

 كنهطخ و  هلطبض ینسهطخ ( هدیورد ) عقاو

 لیخر ۰ یدرلشلوا بیس هنسلوا , مست (هدیرود)

 فلزواجت هنسهر رح همش (سنوواپ) هرکص تقو

 اینیسم یعب هنبرانهج قرشو بونج كنءروم
۱۳۷ 

 نابرود



 ر و د

 هن رل هطخ هراغمو هن روف تیارنو هدیلوغرآ ؛انوفال

 ناو ویا ید ران و ًارخوم ه ید رب لر ید

 « بونلو هدنجایتحاو سوه تاکرتسم یک یماوقا

 هرلن ویو ی رلهریوح یوگناتساو سودر هللا درک
 -ونناتساو سودر هل رل هطآ كجوک ضعب نالوا راوح

 هفروق .یدرلشعا طبض یلحاوس یهدنهش راق كب

 نوکسم هلرلنارود ید یراراوح هدران هلیسهربرح

 راس « هدنرلفدلوا لخاد هناتو رلناررود .یدبا

 هسیا یرلیدنک ؛بولوا لان هنابقرت یلیخ رایانوب
 كنهبانو تبدم ؛ندنرافدسنل وب هدلاح رر یشحو من

 . ردرلشاوا تبع هنر رخات اهد نامز لحرب

 هدیک وف هللا ایلام هک« ی دیا ا ۱ تی

 نطو ندنفرط رلنایرود .بون)و هدنرلهزآ دی رفولو
 اهد .ردشغوا هیت هلعساو «هلغلوا شادا ذاا

 (هدیپ ویرد) ؛بولوا نکسم كنموق (پوبرد) لوا
 ینعب كنسهيدق ةطخ (ایراق) -- . یدرونلوا هی
 هلرلناب رود ؛یندیبحاوس ییرفبونح كنغاصس اشتنه

 1 یدرونلوا وریس هلا و «نوچخبدل وا نوکسم

Ryer(ندننیفشتسم هسنا رف ()  

E؛ شوا هد ۱۵۸۰  

 ۱ اما هلفلس وا ىن وقو هد) و اسا هدننیعم تراغسو

 ؛شمزاب یلامع قرصر هدنناسا نيتال .بونل و هده

 هجرت هب هح رسنارف یتاتساک كنیدعس هلبا رک نآ رقو

 ید یاتک تغار هی مت ال ندهکر .ی دیا شعا

 . ردشم هم « یا رشن « هد هسدا شا عج

(Duris)ندنراخروم میدق ناو  

 دالملآ لبق

 تافو هدنخرا ۳۷۰ ۰ بوغوط هدنراګ را ۰

 هد هسا شا بصغ و طب نمە وکح كمال ۰ ردشعا

 دم
 .ردیلماسیم ؛بولوا ] 0"

 ندخ رات یمیدزاب . یدشهلوا جارخاو درط هد ۱
 . ردشلبه) و رلهرقف شعب کلا

 هده اوب ریطاسا ( 00:5 )

 عز یزمق (سیتن) هلا سونی وا

 هموهوم صخر, هدنسا ( سونرت ) ایوک ؛بوناوا
 ۵۰ نلتید ( دير ) ندنرلیرپ زیکد ندنوبو ؛شمراو
 .شمرتک ابد زبق

 ۱ موی رد

 0 ردنع دق

 ۱ سس رود

(Dorylée, Dorylium)هنوق  

 مان ك رپشکسا یهدننالو

۳۱۷۸ 

 | كج وكر هدعدق ناب و (00۲100ر 1

Ty 
aE OSهدنغاچس یلوب كنتبالو  

 هدنط هرتم وایک ۳۲ كنبلوو) ۶

 تكنهو وارب تبنم ؛بولوا هبصق كج وکر یدرکم انصق

 «بولوا هدنلاح 4 رف لوا ندنو هردعقاو هدنجا

 .ردهدقلاغوچ یرلهراغمو ناکدو یرلهباخ هکدنیک
 اش بص یاهننم كتيالو یماضف هحزود س ۱

 « یلکراو یو سفن فرش «بولوا عقاو هدنسپل

 الا هلیغاصس دیمزا ًابرغ هلبرلاطق ینردم اب ونج
 ًممق یسضارا .رددودحمو طاح هلهابس رڪ ید

 كنادصق گز ؛بولوا ترابع ندهووا قو قلغاط

 ها زا رص لحاس هلا هوا نانلو «دنفارطا

 كناضق یربع (نالم) رولوا دنع یغ-ط (هلبج)

 قش ینلوک (یتتفا) كرهلک ندندودح قرش بونح |
 كنا فلات رح ییطوط هل عش «هرکص ندک دتبا

 درک .رولیکود هزیکدهرق ‹كرەدىا قس یساضارا

 هبصذ كچوکرب هلیما (ییوکا) هدننهج لاعش كناضق
 رب یررکم هبحان هلیسا (ربش «2) هدر لحاسو |

 ندهحزودو یوکسا ؛ندهلکساو .روینلو هاکسا

 ۰ ردهدقلباب هسوش رب ردق هیلو « هرزوا كمك |

 هیرآ «یادغب یتالوصح ؛بولوا تدنم یغاریوط

 یلتیلک هلابوبح راسو جر, «فالوب «رادواچ «رصم |
 ۰ ردنرابع ندنعاوا كرلهز سو هويمو ندیوو

 ۲۰۰ ۰۰۰و هریخذ ردق هلیک ۱۵۰۰۰۰ هدهنس

 - رانڪ یرب ناليم . رونلوا جارخا نولوت هبق

 یتفا . رونلو رلنمرکدو رارارح یلیخ رب هدنرل
 رب هدنرانک هل رو هصلپاقر بارخ هدنرانک كنل وک

 «بولوا قوچ یرلنامروا .ردراو هقیثع ران آ غط ۱
 ماچ یراصو هرق «رومالخا نکروک «هشد» «هناتسک

 هجا یقرهنلوا عطف هتسارک ییبخو «رونل و یرلحاغآ
 اضق .ریلیردنبا هنیزغآ یررغ نالیمو هنسهلکسا روش
 یسلاها ۲۱ ۷۷۲ بو وا بک نده رق ۰

 یروصقو نایتسرخ یس۱۱۷ رکذاب كرلن و هک« ردراو
 « زر وحسم و عماج ۱۰ هداصف نورد .رریازسم کا

 ۱۰۷ و یثدتبا ۱ هدر ۲ هیت ۳ هسردم 7
 ٩۱ «ناکد 46۰ «ماج ۲ «ناخ ۲ «ینطم نایبص

 .رددوحوم یرارح وص ۷ و نمرکد |
 هنسهدام € ینطصم ]

 E ey ینطصم همرود

 (ماس) هل لوسر ترضحو ند هیاصص

 1 .ردیومیمیدل واندن ربل دازآ لنمدنفا ۱ سرد ۱



 سود

Jie jil )) ۲ ِ 

 5 2 ابا 0 یروپسود

 ه(ل و رویل) رد(ل ھ) .هدنسوب رغ بونج هرتمولیک ۳
 یا مدیرابک ر (ردلاف) هیدن رف لودح ندا

 دفاصتل لح كلوب ریمد یکی و هدنرزوا كنهمر

 راسو یلاخ «یسیلاها ۲۶ ۷۰۵ بولوا ریشر عقاو

 یرلندعم روک هدنراوجو یرلهقیراف تاجوسنم كوب
 . ردراو

 «بولوا ندنسا رعش رشک (دع) 3

 كناهعلاش ندنرل راد ِ صوت

 اعاي هدنتبعص یسالکو شعب كيبلاراشم هاشو هدننامز
 راو یسهداعلاقوف تراهم هدهمانبوا € رطش .ردشم

 :ردندراعشا "هلج تب وش .یدیآ ۵

 رکد یافشح نامزره اعوزا تسالب

 رکد یالب ینکیمام لدرب هک افچ

 دن روس و ناخ دم تسود
 كا حق ریو «بولوا سوم كتلود نآ 8

 یسر كنس هلیبف (یارکرت) داخ حض .یدیا یردار
 نالوا شعا ست هرکص ندهاش ردا « بولوا

 هاش ) نانلوغ یرارہکح یحچوا كلود (ینارد)

 تاره هدننامز (یتارد هاش دجا ن رو ندامز

 راشم ردح نالوا شجاق هنارا «نقیا لو
 قوج رو ؛شغا باسقا دو یرا

 یتموکح هرکص ندنواو ینامز هاش هرکص ندناب راحت

 درط ندلیاک یعاجش ءاش یردارب رکید ندیا طبض
 ؛شلوا قفوم هکمک هنتخت ناغفا یدو «هلحارخاو

 یراردار رکس نوا «هدافتسالاب ندنککشوک كنوو

 « كرەريدشلرپ ههم بصاثم یافلعتو ابرفا راسو
 ناماک یلغوا كدومحم .یدبا شل آ هنیلا یموکح نانع "

 یا عانفا ی ردب كل رهیم هکج ی رادتقاو ذوغن كن و

 ندفرطره یرلردار كنو ؛هجربدتیا لتف یلاخ ےف
 هفجاق تمواقمالب یدوجم «رهدبا نایصع یاول عفر "

 نالوا شو ینللاو رشک
 شات هدلباک ید نا لک تسود هجر بحاص

 هدر یکی دتا طبص

 یرارب شک او هبهف رقنو قاش ؛بولوا مسقنم هرلنم ۳

۳ 

۳۱۷۹ 

 | .هدیا هظق مگ یاره هسدا ںاماک لغ , لدو .یدیآ

۶ 3 

 ور ندف رطرب «هدلاح یفیدلوا شعشود هنبلا رالهاات
 ۔رلما م یدنک یرلثلود هرتلکنا ید ندف رط رو هيس

 دمع تسود .توالشاب هنالخادم نوجا جور ی

 تلود نوکیا بقئا وء هی دس اقم كي رتلک زا ناخ

 رب یئوف یعاعش هاش الو هدنامده املا راشم

 لالح هلا راهدنفو كرهرونوک هامسناغفا هل رکسع

 هننخ لباک یناخ عاصش كرءهدا هماقا رکسع هددابآ
 یلئیاک « هلا لقن هنات دنه یلاخ د تسودو ؛سالعحا

 قحعا .یدبا شعا هطفاح كرهدبا صیصخت شاعم
 زماکنا «بویلوا لئاز هنتفو شروش هدناتسناغفا

 قبضت ناخ عاصشو «فالتا یغوچ كنب رکسع هفاح

 تسد رس نيا ربدقت یکرحو ید هدهرمصوا لغو ا

 «ندنغیدل وا شلک هرادنقا عقوم هدهردن وا یر رادف رط

 یدنک «هرکص ندقدنلوا بیدأت ماقتنا یارب رلیلناغفا
 هلاک ناخ دمع تسود بقعرد «بولغار هدیرالاح

 E ت اا نو « هلدوع

 تموکح هش ۲۱ لدهن را ۱۲۷۹ ند۱۲۰۸ و

 اخ یلع ریش یلغوا .بودا تافو هرکص ندکدروس
 نجر دبع نروس تموکح موبا .ردشلوا یناخ

 تماخ ىلع رپشو یلغوا تاخ دم تسود ید ناخ
 . رد ردارپ

 ۱ رسد

 ءروندبا نایب یوج توقا یتغیدلوا یوم یعیدنل وب
Di seldorf)كن هیسورپ  

 نیر « هدنس هطخ (ن ر)

 هدنرصام كني رم (لسود) و هدنذیع لحاس كنغام را

 هدنس ضط لاعش هرتم ولیک ٤٤ كنهئولوق قرهلوا

 ۲۰۱6 ملا Ji ضرع ۱ ۱۲ ۲ و
 كندروک ذم هطخ بولوا ررشر عقاو هدیقرش لوط

 و « ردیرکم كنبرب ندشلایا شب یمیدلو مسقنم
 ربحا لزوک لا كناينادآ .ردعماج یییلاها ۰ ۰

 ون ES «یسهیننا مظننمو لزوک «بولوا ندن را

 ر هدنب رق نیفصو هدنس داو تارف

 هدنلحم كربعح علف « بولوا هرق

 ۱ فرودلسود

 هنا دم. هل مدح كنم اكا «یرلنادیم عساو «یرلداق ۱ یف رط کر كنان قا یرارر رهو ‹«شعا رور

 کا وتو ںاتتاتورب «یراهاکحرفت لزوک شک
 8 ا ؛یسهرواحرب «یساسلک كو ۱۰ ص وصح

 لوس ددعتم «یسهباخ راع ۲ « یس هب متي ۲ ی هناخ

 < یس :انحتک «یسهبلع بتیعچ «ېتکم جاقرب «ی را هلشق

 .هزوفو قبعج صوص هرش نفو مسر ؛یمهاخدصر



 غو د
 ؛وتریپسا هلفوط «هععاب هل رل هناځریمد قوچرب ؛یم
 یرل هش ر اف راتو هنیک ام ¢ ںونوت ۰ لادرح ۰ه رب

 راک هدسنغامریا نیر .ردراو یتراج كلذیا كبو
 هحاسم كليا س . ردبا لبهست ترا .بوبلشیا

 « بولوا هرتم ولبک عبم ۷ یس4-یعطس

 ۰ ردراو یساها ۱ رب

M. Du 0۵۵۱6161 — هریک رام هزیکر | هلناشود - ( ( 

 نکیا جک كي «بولوا نیداقرب زسنارف شاو ترهش
 «هلغل ر ا یلب رشم هجفیچآ و ؛شمراو ه( هناشودکرام))

 2 هلجنآز او هلیسام>و ابدا روپشء لا كننامز

 3 .یدشعا تاقا هدنناب تنوب هد یریس) س چاق

 یوط دن هدیون ر ,ES تج راز هلن اسل جاق

 یس هینف I عب -(ںونوہ) «ںد۔عیدلوا شعر

 هینف را آ ضعب رکیدو «شعا هجرت ههحزسنارق
 نالوا هلادذ ضعب راسو هلرتلوو .یدیشا رشن یخد
 هدنخ را ۱۷۰۲۰ .ردشغلوا فن و عج ید یناریاخ

 ه ردشعا تاقر 2: ؛بوغوط هدس راپ

 .الع كغاصعس هکت دننالو هی وق هنخ

 «بولوا هیحانرب عبات هنساضق هب 4 9
 ۰ ردیکم نده رق ۱

 ۱ ناغود

 4 یتغیدل وا روبه

 .رویدبا ناب یوج توقاي یتغیدلاق رثا
 ام)  تكنهرتلکذا (00عاهدز 1

 (رم) i سالءود
 لج تكي هط «هدنسد رب رح

 ا نهلاسأر هلا نیمسصت هدد ر ارح

 هل را زاب بول وا ه رذ وير ا

 ندرازاب هدننامز یدنک قحاو

 .بولوا هب صقر هدنسقرش لاعش هرتمولک ۸

 ؛یرلهاکتمد راغفس ؛یسیهامدیص «یسلاها ۰

 یرلءاج زیکد رورشم «یرلهناخ ریمد «یرل هناخغابد
 هردراو ی رلکش وک هل رل هاب

 «بولوا هیحاتر هدکس ره ا4

 -وا ر هغعاط ف

 هل دس هیح اب (ینایاب) ندن:هح ی بوئنح .ردشه

 بولوا طاع هلی.اطق كيشه ندرلف رط راسو
 یدلاهاو هرتم وابک حب ۵ ۲ ۰ یس هرس نخ ات هم

 .ردقلشاطو قلغاط یسیضارا .ردیشک ۰
 هدنس هیلاعش تهح كسنو (000260) |

 ۱ ۶ هعود
 قرهلوا هدنبرق ۵ (قوسروب) و

۳۳۸۰ 

 | ۱ هلیلاجو نسحو هلی واکذو لفع

 ۱ فو د

 هضدم (110888 هفو) بولوا هارخ رب .دنرزوا

 ضای هدا كران اون نالواهلاق ردن ران امزرلینات و هلرلیل

 كنو رایت رب هلدبعم یکیا عنصم تیاغ شما ندمم |
 . رویلیروک یمایاقب كهیسج ةبنبا قوچ رب راسو
 یک لوا ندنسالینسا درایو هلرلیلامور ادعام نديون

 دوحوم رله رب ضعب هاو ندنس 4۶ دق ماوقا اش رف

 .ردیلب زاب هلط وطخ صوص ههروک ذمماوفا بولوا

 رهناریو ون نالوا روتسم هلرلبلاچ و هل

 .رددودعم ندنرالزوک لا كنهقینع رای آ

 ا و ترارخ (زورف کا a | فود

 یرصوط هبقرش بونج ںدی رض لاعش ؛بولوا رلهطآ
 هردب رابع ندهطآ ۱۱ داع هدهفاسم كل هرن« ولبک ۰

 ۱۱۶ هلا یلونح ضرف ٩ 40۳ ۳۰۳ یبیاعش لا

 ۱۷۹۷ راهطا و . ردعفاو هدیفمش لوط
 نادوبق نالوا بکار هنسهنیفس (فود) هدنخرات

 ردوا فشک ندنفرط (نوسلیو)
 همش ایوان دناقسا e„ | (Dofrines) هنن شو

 هنیو هونج ںدلاعش یتسهربرح
 یتسهل ام یزهکد قیطلابو ندحورون یجوسا «قرراب
 ؛بولوا رلغاط هرمص رب ناربآ ندنسهلثام یلاعث رحم
 یعافترا هرم ۲۵۰۰ ك (ناتیذسا)رالوایلح كسک وب لا

 . ردنرابع ندرل ةت قالا هدیرالحم شعب ۰ ردراو

 «نوشروفو «راقیچ ریثابو ریمد یلتیلک هدراغاط و
 . رونلو ید یرلندعم شوکو بلابوق هویح
 هلېسا (شارنود 56۵9010۵۲۵5 یرلپلآ ایوانیدناقسار

 هل راعشا نوت ز

 هردفورعم یخد

 تایسغت تكنهسنارف (0aupطin6) هنفود
 4 طعح 3 هدنتهح قرش هد س هةتا

 هسناوورپ ابونح فتنومایو اوواس ًافرش «بولوا

 ( هسرب ) ید ًالامش «هراووو زروق «هنوسب ابف

 هریاوسعت ییدعش .یدنا دودحم 4 راءهطخ (یژو ) و

 كنتنایا (همورد) هلبرلت یا « پلآ یراقوب »و (هرزبا)
 مسقنم هب هنیفود و یراق و 0 یی رب

 یسیضارا . یدبا یریش (هل وع) یرکم بولوا

 عقاوم قوچراشاع نایاش بول را كب
 .ردراو یسهبیرغ رظانمو



"1 

1 

۱ 

 ق

 ق و د

A 
 ۱۰ كامل اشایو هدنن ون هرتمولیک ۲۰ ك

 «بول وا ه رقرب كس عقاو هدنساف ۵ بف وشح هر ول

 قوج یرلاعم كنفا رطا .زدهدنهح یکے 8

 ۰ ردلوغشء هلمانغا یعر هصلشاب یسلاهسا «ءهلغملوا

 روک ذم هلا هرق و
 .رونل و یر ها رخ كنس هع دق

 تم وکح هدهد لى طبق 098 ۳

 RNS ۱ ساقود

 هنیدم (موش روا) ا ناعل

 «ینارو نیطاطسف «سیسکل ۲»] . ردنادناخ رب یی دنلوب

 ید ساقود لادم | هل روس تعحارع هن زلهدام

 E E كن همش ط طرق بت وا ‘ا توس هنا درایو

 «شات و رتضاح هدف دف رط یرلت رطح ناخ دم

 ندنزوق اتناق یاب «ب ءایکج هنس رب رح یللدم هدعبو

 ۰ ردشمزا یی را كنسهرصایق هبط طق ا رامتعا

 ۔هنسلا ابو روا رثک او رشن «بولوا دوحوم خراب و
 .ردش وا هجرت هنس

Eهب دنا و یطاسا 0  

 ES ا نویلاقود
 نوش لغل و عوقو نافوط هدشنامز ك اب وک

 یسهح « ز هلیسیدنک رکلاب «هدلاح یدل وا قرض راناسنا
 -رزوا یغاط سانراب «ییالوط ندنرللادع لاک (اربپ)

 ندکدلکح ی رلوص ناف طو ؛ لشات ر وق «ت هااکج هثب

 هوس هنب لب دیک ندنفرط یناهک (سع) «هرکص

 هیش یرلغآ هنبراهفرا بولآ ین ,لکک كنب راهدلاو

 دارم ندهدلاو لوس یرلپ دنک « هلغغلوا تراشاو

 ینغحهلءا رلشاط دصقم ندنرکک كنوو قارب وط

 ی رل غ هنب راهفرآ بولآ شاط ناه .قرهالک آ
 -رط ارییو كکرا رلشاط نالثآ ندنف رط ن وبلاقود

 ناکسا ندیکی یز ورب «بولوا نداق رلنالنآ ندنف

 نالوا فورعم هلکخد یلافوط كنوبلاقود . شفتوا
 ۱:۵ و ند (,۶) یسع دالبم تنافوطو

 ۰ ووئلوا عزا یهو لوا

 کما شل و هدنرق طساو نم هرفود ت 0 سا و هدقا
 جاجح فسو بولوا هیصذ رب

 .ردشل وا با رخ هدن اک كطساو ندنفرط

 نیک هقود مس  وط اگ یر ۰ هود

 ( 1۲6 Jeanلوا ندصف (آم |

 قو د 1۸۹

 .دلوا لئاز یئوف كن را روطاربعا مور هينیطنطسقو

 + شا طبض ی رف رط شعب كفادوان رآ یرکص ندق

 یتتهح هردوقشا .بولوا ندن راكب (ایدنام رون) نالوا
 نیکفود «بوشلدژانرآ ییسن كنو .یدشعا طبض

 ؟شغلوا قالطا هدنتر وص یعسا ایلماف هنی رلبدنک یعما

 (نیکفود ردناسکل آ ینعب كل) یروبشم كا كرلن وو
 «بودیا عو تاماظن ماطر هرادژاب زآ هک. ردشفل و

 لیعتسمو یعرم هدننب راروسیلام موبلا تاماطظن و
 هدعب .ردفورعم هلبسا (ینوناق نیکقود كل) قرهلوا
 كنسابلماف نیکفود رل(اسلاب) نانل و هدننهح غاط هرف
 هدننونح كن رې ن ردرلت و 8 طبط یک اءرثکا

 هدننهح (هتدربء) هلا هیحات نلند (نکقود) موبلا

 تسابر كم: وات رآ 1 د او

 ید یی (نکفود) هدنفردلآ هنسهدهع یتغانادنام . و

 هدنتبعم « بودیا لوبق یتسایر كکب ردنکسا

 نکفود «هدقدنل وا

 هدنرلجا .بولوا نرم« هل ءالسا فرش ینادناخ دارفا
 لاجر شعب شلوا لئان 4 هبناثع تلود ةيلاع بصانم
 ضعب شاو تربش هدهیاژذق تایدا و مولع هللا

 ,ردششلثت ثاوذ

 ناک /(انهاب اد : نکف
 ان ناب 9 هداز نیگفود

 نیکفود نایبلا فثآ «بولوا ندنسارزو یرارود
 ناطاس زواب «ردیاغوا كننکهرکص لا ندن لسنرب

 هاشداب «تولوا ندرلندا تمدخ هداب ز لا هاخ اس

 هرکص اهدو باح هدعب .یدیشا وا داماد هېااراشم

 هنداعسرد الورعم هد ٩۱۲ «بولوا یسلاو رمصم

 . ردشعا تافو هرکص تدم رو «ٽدوع

 1 ۱ كا دما هداز نیکقود

 یرلسن رب نکقود نایملا فنآ ید و بول وا ندنس

 اف شوک نکیا راو یماعز ضآ .ردندنسهلالس

 هفوصت و انفو رقف .یدشا تعانق رابتخا هداوزناو
 وا تا یار وش .ردراو یراعغشا لزوک قاعتم

 ن قادواترآ هدعب یدل ون

 ۰ ردد هلج

 راریدلیا ناسنا هتنج نوعکمتا نیز

 رلریدلیا نالعو یروح كن آ هغوللوق
 ك.سر ول و ه دکدوح و ریهعم ینفس و ناج

 راریدلیا ناطلس یس هنلیا ناصنک

 ږلوا دوا هدنهح هققروق ىز ظعاو

 رریدلیا ندنو هفعای نيد وا یشیک ره



 ۳۱۸۳ كوو و

Nولک 1 كتا ولام تن-) 0 ۱ لود ید ا نامع هداز ن ہی هود ( هثلید ع+ هلبا) كنهسئارف (001) . 

 كناشاب دمع هداز نیکقود «بولوا ندنسالع یرود

 «بولوا یسناق ل وناتسا هدن را ۱۰۰۹ .ردیلغوا

 لوساتساو ؛ رثعا لاغتعا هلا اضف روما هنس یا

 عج ی اوحا جار هلي ر اجه فو رح كنب را

 راهزا» هنمار ك ا راشم هاش

OL 

 داپ «بودیا فرأتو

 .ردشمزاب تانکر هلیئاونع «لثلا
 . ردشعا تافو هحم رکص ندنخر

 بونح كشدح هداشرفآ (001109۲ )| «

 رب لوه زونه یلاوحا هدنس صف ۱ 5

 ردق هنبرلفرط یس لاوث درابکن ز بولوا موق

 رویشم هلرلاوا هماقلاربصق هلتباغ .رارونل و رشتنم

 .ررواغاب هدلاحر یشحو من ؛بولوا

 هدنئلابا (هزب رف) كکناق (001۷7۳0۲] _ “
 لاش هرتمولبک ۱٩ ك(ندراویا) و | موق 23

 اضف هدنرق یلحاس لاش رحم قرهلوا هدنسدف مش

 .ردراو یسااها ۵۰ بولوا هبصق رب یر کس

 ۔وک» یب 5 HOE RE ۱ ا 7

 هرتاکذ ا هدیلاش رص « یفیص كب ] < ۰7
 - وا خیص رب قلموف هدنسه را هق اعادو كنق هلا

 و لا ضم oV هلا 0 4 ؛ بول

 «ردغقاو هدرا ارا قرش لوط 1۳۱۷ هلا ۰

 .روناوا دیص یاب هنیروم قوج كب هداح وب

Duck-River۱_قنرمآ (  

 و و كود

 «بولوا یاچ رب عنات هنبرہن (هتسش) هدنرلطسو
 یضوط هل شدضو «ناعش ردن رلغ ط (دنالرب. وک)

 هووا رب لزوکو « قش ین روهج (همننا « هلایرح
 ینیدلوا بصنم ۵ (وبهوا) .هرکص ندکدتیا اورا

 هنرن (هسش ) هدیراق و هرتمولیک ۱۹۰ ندلح
 یرلهبصق ایبمولوفو لیوبلش «رتسجام .رولیکود

 . ردراو یسبرروک لوریمد جاقربو رک ندنچا
 ۰ ردهدایز ندهرتم ولیک ۰ ۰ لوط كم سا رحم

 كن هرتلک:ا ) Dukinfield | دایفنکود

 رف (هنیل
 دعم روکو یسیلاها ۱ ۰۸ ۵ بولوا هبصقر عقاو

 . ردراو یرلهقب راف كيلببا قوماپ هلی

 هدن رز وا ڭكلودح ر هل رو )8( و هد

 ۱ -ردب وا نوتشآ) (هدسلایا زن س>

 أ

 «بواواهبصفر یر لو هيا هد سما رمش ب واح هرم

EATهلبتقو .ردراو یسردادعا بئکم و يسم دا اھا  

 7 0 مق وم رب م

 هلساوب ( هل _معف رو و تالاد ۱ بال
 زاوها « یرو هلحم رب هددادغب | و

 نداع بول وا ا رق شعب 1 راسو ناسارح

 یرلح آر طقسم كناوذ ضعب بقام هلیبقا (یالود)
 .ردذشهو

(Dolabella :ك : +«  

 وا اس ۱ البالو 2
 ندقدسلون هد هب راح چاق رب هدننیعم كني وو ؛ یدیا

 ندننافو رمهیف .یدشلوا یسلاو هروس «هرکص

 كرصبف «هلغلوا لزع ند-نفرط (سوی-اق) هرکص
 -ورت) نانلو یسیلاو ربغص یایتآ بولوا ندنرللتاق

 -روهج امور ندس و .یدیشم ردتنا لاق یا( ش ۰

 ؛شعاپق هد هبق زال « هلع وا مکح هغبداوا يعشد كد

 ۳۰ نددالیم «قرهنلوا هرمصاح ندنف رط سویساقو

 ۰ ردشل وا روع هبنش قالتا لوا هنس

 ككاف هدیلاعش رص (00۱12۲) ] « ۹

 تنءهرووناه هلبتلاا N رد
 ا (سما) و هدنسهزا لاا (هزب رف قرش)

 ۲۵ یبو یرعوط هبهرق «بولوا یوق رب هدنبصنم
 «بولوا هرق یماروا هلینفو .ردهرتهولیک ۱ ۵ یکاو
 وص هعفد ییا هدنرلخ را ۱۲۸۷ و ۱۲۷۷ كدالبم

 قرع سوف ۱۰۰۰۰۰ و وح یوک ۲۳ « هلفعاب

 . ردشا لوح «زیکد «قرلوا
 هدنس هعطق نکد كناتسدنه ۳

 كتو اا تموکح ماظنو ) - ۰

 «بولوا هیصق رب یرکم تابا هدناخاد یورلق

 . ردعقاو هدنس ی لعش هرتموایک ٠١ كداآ كنروا

 رب عساو
 ابق درفنم رب لک-شاا یطو رحم هدنءافترا هرتم ۰

 ندشف وا 3 هعاق رب نیم هدیرز وا كنابق و بوم و

 هدنتسوا هدلاع یفیدلوا هدنطسو تكنهووا

 ةنمزا هدلحم و . ریلیقیج هل ودم رب راطو كيد هک |

E r na 

 __ ینوبذا رغح مدق نانو (رکود) هح رلیلدنه هدهعدق
 «یدیاراو ع رو 1 رشم ےل ا (ه راغاب) هدندنع

 ؛شفلوا حق ندنف رط نیدلا ءالع ناطاس هدنسپ رجه



 ل ۱

2 

 ل و د

 هاا تا ندفرط لفت اس دج 0
 ندیاهدو ی ی روش دانآ تل ود لب دصقم قوا

 !دیا ناکسا كر هل ر دتبا ت رجه سوفن ۰
 كچ وک هدلاح ییدعش .بوشود ندنیمها هدعب .یدبا

 رادق« رب ندنفرط ماظن هدن تعلق . ردهمصق رب

 ر يلب ,دنل و ی رکسع هظفاح

 كناغمادهدننلابا ناتسرمط كنا ربا 1 2
 ه دما ی تب وئح تعا 6 3 2 ۰ ترد

 یرب ندن رالغوا تكحاش ۳ 2 «بولوا هب صق رب

 راسو یماج «یعءاج «یسهعلق شوا انب ندنفرط

 ‹ هد هسا راو یغد یرلهحتاب لزوک هلیناسسوم
 كب قارطا . ردلکد هدایز ند ۰ یسلاها

 لحرب هلعسا و هدننرق زارپش س .ردنږنمو لزوک

 .ردروک ذم هد « نادلبلا عم » ید یمردنلو

 نر وس تم هدکح هک را ما بک

 ا ا 0 نواخ تلود
 هدنخ رات ۷۱ بواوایسهحو ز لد ن دلا نع ندنک

 هتنطاس تخ یسدنک هدننافو كنسهحوق عفاو
 باغتو موج ندف رط ره «هدهدسیا شا سولح

 هلالس هلکن و كرهیمهدنا تمواقم هرالوغم ندا
 .ردشملوا ضرقنم هروک ذم

 ندنک ولم ناتسدنه ۱۰
 E د 2 یدول ناخ تلود

 زب نع» «قرهنلوا العا یردق هدعب بول وا

 كملاراشم هاش .یدیشلوا لئان هنناونع « كا

 شا طب ین یلهد .هدننفو عقاو هد ٩
 ناخ رطح ا نائلم هرکص هنس رب ید۵سیا

 ساح هدد هعلق دایآ زوریفو . طاقسا ندنف رط

 كنو س .ردشا تافو هرکص یآ یکیا .قرهنلوا
 هک «ردعاک یدول ناخ تلود رب رکید ندندافشحا

 توس هلال مش « بولوا قو رعم هل بداو رعش

 ىس

 شعا ببف ر قوس ےن ےف كنامم دنا یهاش راب #

1 
۳ 

1 

 ردا طب یللهد هدنخر ٩۱ ۲ هاش راو 8

 برو ازت ندرس | اوو هاش حد ن دلا ءالع ی د
 لوادتمو فورعم هلناونع « یها-ثلود هرک ذ۵

 یدنف ر لصا نع « ردیبحاص كنا رعشل ةرک دن نالوا

 -اشاب هدیاره هدننامز ارشاب نیسح ناطلس « بولوا

 هاشداب هدنخ را ٩۹۵ یروک ذم باکو ؛شم

 ا
5 

1 

 لود ۳۱۸۳

 سرف هللا ثاذ ٩ ندی ص یارع ماظاعا هرک ذن و
 یواح ی راراعشا قوچ رو ییااوحا مارت كنسارهش

 یمارزو و كولم یرلنامز هبسانلاب «هقشب ندقدلوا
 ثح ید ندهیسایس تاعوقو ىل اخ رو ندنلاوحا

 هدیرود فان ناع دوج را طاس . رد رادتعف رار ردا

 ندنفرط یدنفا ےھف نایلس ندنو امه ناود ناکحاوخ

 هلرمرلچرتم رثکا .هدهسیا شلوا هجرت هةر

 یرلوش یتاعتم ههیسایس عبافو كناتک «هرزوا یتداع

 تارفف مخاط رب رکیدو ؛یط یر ر شعب

 . ردشلآ یتروص باتک رب کید قرهنلوا هوالع

 «هد۱ ۲۰۹ هجر و نالوا همس «۱رعشلا ةنیفس »

 عبط هدهماع هعبطم ؛هدلاح یفیدل وا تایحر یججرتم

 .ردشغوا

 ها نخ اس یارکتاود
 ناناخ «بولوا یسیدنلآ كنم رلناخ معرق یسیرب

 كناخ یارک یلکنم نالوا یسهکیا كميلاراشم

 زواب یردپ .ردیلغوا كناطاس یارک كرابهو یلورو

 «هلغلوا دیش هدنهفرصم هدننیعم كناخ ماس ناطلس

 ثداعس یع رکید هدعبو یارک دبع یع یتسهدلاو

 ۔دنسم یارکتداعس هبلاراشمو ؛شعا جهزت یارک

 قلیافلف هجرت تحاص یدنکیدک 4 یلاخ
 یس هعفو یارک مالسا .یدبا شغلوا بصن هنصنم

 1 باک هئداعسرد رار هللا یا رکتداعس «هن رزوا

 هن رلارطح ناخ نایلس ناطاس ینوناف نامز هاشداپ
 رس ( بولوا هاها تالا لما هلا باسشا
 یلابفاوو ؛شلو هدیهاشداپ ثرضح تیعم هدرضح و
 یدصن هنغلناخ نارق یارکبحاص یناخ مرق نیم هکچ

 ( هد هسدا

۶ 

 ثاذ تر

 شعث+اج هاب دع ندنداءبرد « هلا ضم

 «بولوا اک ترمع> لاعفنا بحوم تکرح و

 بصن هنفلناخ عرف ناخ یارکتلود هدنخراا ۸

 نالوا یص زونه كقاس ناخ یارکلوام .یدشغلوا
 یاناویح و لاوما قوج رو «لتف یدفحاو دال وا

 «ندنغیدلوا شمربدنارف هدیدج ناخ «هلبا بصغ
 شفلوا بصن هننصنم قلياغلاق ةافاکم
 تروص كیا رک بحاص دنا تا نوکر

 «بولک هنربذ یارکتلود 1 هدنکیدشا لقت ینانف

 .یدشغا فالتا یسیدنک .كرهکچ یرصخ نامه
 ناهلس ناطاس .بودبا قلناخ هنس ۲۵ یارکتلود

 ؛شلوا لئا هتايقفومإ هدنروص قبال هنیرود ناخ

 5 هد4سدا



 لوو

 یند یهوقسم «بودبا بولغم تاعفدلاب یرلسورو
 هبهذح یتئموکح هیسور « كرهدبا مف و هما
 شما رق ییبقل ( ناغاآ تخم ) هلتبسانم ونو «شهالغاب
 بودا تافو ندن وعاط هدنخ را ٩۸ ۰ . یدیا
 9د هدنس ربط یعءهاح ناخ هدیارمس ها

 و هدنسهبصق هول زوک

 «ردشش وا نا ۱۰

 هل را «یشچ ددعمم و یعءاج لوب
5 ۰ ٠ 

 ید یس هل رعش تعسط ۰ رد را و یناربح اب راس

 ردکنسیدنک تس وش «بولوا :

 كلك كرب ره ندیا كاچ نس هقاي
 كلبلب ردیسهلا هربا نشلک

Kîیجاح ؛بولوا ناخ یدرد یمرکی یسیهکیا  
 هدنفاناخ هعفد ییا كنب ردب .ردیلغوا كناخ یارک
 هدنرلغلناخ كنا رک تداعس ۲ یا رک یباح هدعب و

 دن را ۱۱۱۰  بوللو هدنبصنم قاباغلاق

 - وا تبصن هنغاناخ مر هش رزوا عغارف كنب ردب

 یا گی امت یردارب یکبدتبا بص یاغلاق . یدشف

 اس یعب ) هدفاحو «بولوا ناد رکور ن

 قالا" رابغ و ندا نابصع ئاوا عفر (۰>هیار
 « هلغلاغ هج رلهنتف یخد هد رلف رط رکید «یک کد تیا

 .یدشمل وا ینن هسودرو لزع هج 7 تحاص هد ٤

 هنغاناخ عرق قرهلوا هغفد یصکیا هدنخ را ۰
 ؛ شعا هراح جاق رب هلا یلهیسور «قرهنلوا بصن

 تور, هدنرفس هیسور ندبا روهظ هدهرص وا و
 .ردشاروک ےسهروربم تامدخ هنو ابی ودرا هد راثک
 -هلئسم لراش یعنل ۲ نوا روش یلارق جوسا هدعب
 «قرهنلوا وع تہہ هنسیدنک یالوط ندنس
 هد۱۱ ۲۸ و ؛شف واین هسودر هنو .لزع هد ۵۹۵

 ز واعم یاب شع :هد ۷۵۵ رهنلوا وغم ندیش

 سايا هدنسهبصق هژیو «بودیا تافو «هدلاح یفیدل وا

 ءردن وفدم هدنسهربطخ یعاج اشاپ

 هرف) ؛بولوا ناخ یادم یمرکی .سیهچوا س
 كناح یا رکتمالس . ردربیش هلکشد (ناح یارکتلود
 افص یع «بولوا یلغوا كناطلس یارکلداع ندندالوا
 شالوا بصن هندصنم قاباغلاق هدننامز كناخ یارک

 ۱۱۲۸ و ؛شفلوا ینن هیلوتنایو لزع هدعب «هدهسیا
 ههننرزوا یل كناخ یارک نالبق هدنرخاوا یسهنس
 مرق «هليط رش كشت هن وام یودرا هل رکسع یلئیلک

 هغام و .هلیکر ادن رکسعو «شفلوا بصن هنفلناخ

 یرضحع ضم كنسالاها عرف .هدهسا شلوا لصاو

 لوو ۳۱۸

 ۔هنلوا عفر یهبنرو «لزع هرکص یآ چوا «هنب رزوا
 ۷۰ اشاعقمو ؛ شا وا ام هتماقا هدبا وسا «قر

 . ردشما ثافو «هدلاح یفیدل وا زءاصم ینشاب

 ؛ بولوا ناخ یمارکس زوتوا یسیصدرد س
 هدننامز یفاناخ كنب ردب . ردبلغ وا كناخ یا رکنالس رآ

 یارکع رف یع  هدنخ را ۱۱۸۲ «بونل « یاغلاق

 «قرهنلوا بصن هنماقم قاناخ هننرزا یافو كناخ

 شا باتش هغاج و هلرانا رکسع «هلغلوا یتفو رفس

 هنادذیو طب ییسهعلف نیتوخ كنيل هیسور «هدهسیا

 ۔اص هلا اشاب ىلع یعاودلم مظعا ردص یسلیا زواج

 هد ۱۱۸۳ قرهللوا دانسا هننواخر كن هجر بح

 هدعب «نکبا شلوا رداص یهاشداب دارا هنیشو لزع

 هنحارئسا كاع < ى هنلوا هداعا نده رفلعم

 دازواجت كنيلهیس ور هدنخ را ۱۱۸۷ و ؛شیوارومأم
 هب هلاقم رار هلا اشاب لع یلکءاح هنبرزوا ی

 هل رکسع یاغونو سکرچو را .بواوا رومام

 عرق 32 هلاصاادع و ؛شاوا قفوم هعفد ییعشد

 (قرهنل وا لف هد ۱۱۹۰ و « « شال وا تبصا هنغاناخ

 هدنشاب ۵ ۲ هد ۱ ۱۷۱ ؛ «نکیا هدکعا تفواقا ەدەژو

 هردشعا تافو

 هداش ١ .« یوف یلتاط » ۱ و رم ریو | هود

 : ردراو لوکرب هلبا رف روکرب
 كنتکلع (اشرهتسوق) هدیطسو یاشمآ :رفروک

 قرهلوا هدل دعم طیح رو هدنس ضف لحاس

 یکلشینک هدنلخدم .ردعقاو هدیلاش ضرع ۲

 ههرتم ولیک ۲۰ یفرط جا «بولوا هرتم ولیک ۵
 ولیک ۱۰ ید یو یضوط هه رف «ردبا عسوت ردق

 .ردشل رآ هللوررب نوزواو راط ندطبح رص .ردهرتم
 «نوهغیدل وا نردكب «هدهسیایالوفناغسریس هدنجعا

 .ریلب هل آ ریمد هنی رال بيرق هلحاوس کلا
 لحاس كنتکاء الاعاوف هسا یلوک هچلود س

 -ولیک ۱۵ یکاو ۰ یو «بولوا تی رق هنسدق مش

 .هبصق (لانازبا) نالوا یک تلارا هدنرانک .ردهرثم

 رب ید لوکو «رولیکوذ ربنرب هلوکو .روبنل و یس
 طالنخا هل رف روک (سار ودنوه) هلبسهطساو قابا
 . زدنا

 یلتاط» ىب (810 00۱00) - ور | رز
 كتشسونح یاشمآ . 6 ۰

: 



 ر ۳ ا

 لود

 كنئلابا ناموفو هکردرهن ر هددتبروهج نئنحرآ

 ۔وط هق رش بونح « لاعب ندنغاط (ړکت وقآ اریس)

 قش یخد ینایا (ورتسا لد زغابتناس) و قرهقآ یرظ
 ندکدتبا عطف هفاسم كل»رتءولیک ۷۰۶ كرهدیا

 بی رق هعبنم هرولبکود هنا وک (ساغن و روب) «هرکص
 «یک یردنل وا وریست (40-) یدغاشآ اهد و ( هلا) یمسق

 «قرهنلوا هبت ( ,لبدالاس) ید یف برق نیو

 (وغایقلاس) . ردصوصخم هنسوط-و مدق یعسا (هچلود)

 ندنوا « بولوا یلئاطو قارب ینوص ردق هنیرمش
 یناح قلقاطب رب تیامنو «ردیلزوطو قیئالو هدیخاشآ
. 

 رویش ما ) ( هل ود دم كا كياملاتا ((. 6
 43 بول وا ندن راس ر ¢

 .ردشعا تافو هد ۱۱۸۲۰ و «شغوط هدهسنارولف

 هنس هہصق ن وکا وا ( 0 ۰
e Eنوکل و ۱  

 ۰ ردعسا نل و هد هبدحا ها هم سم

 | رب او تعحام هنسهدام « نوکلوا ]

 هاشم دز ناب ۶۱ یو
 یمطح قشمد بول ,ا ندامص و الع ی

 (هبعل ,د) ندناقح لصوم هدنخ رات ۵۰۷ .یدیآ

 م ولع لمصح هددا دعب و لصومو ؛شغوط هدنس4 رق

 رع لاکا هداروا یا لافتسا هقشمد هدعب بودیا

 ۰ ردشعا تاقو هد ۸ «كرهدیا

 ۱ هعل ود
 بم

 ۔ومو دارد تورا نسصن هلا لصوم

 ۳ كوب هدهفاسم کال وکر ندلص

 طقسم كفشمد بیطخ هجرتلا فن بولوا هرق

 ۰ ردیسآر

 دی مس (0۱222۵5) ناغل ءط دوخاب 1 ۰

 و 1 ندهیکرت ۸ ۴ ا ۱ نانلود
 (ان) راناغلود .ردنکاس هدنراراتک یغامربا ( یسکی)

 هنیدارفا یم وق (تونایا نالوا نکاس هدنرارانک یرهن
 قرهلاچ هنکتر رفاب یرلایس قجنآ « بولوا هاشم
 قسا و ون بولوا هکر صااخ یراناسل .رد ووق اهد
 ۰ رنرکی هناا ی راکداب وس كن رر انا

 هد 4~ ور Dolgorouki) گو :

 هک دن 3 وروناود
 هدیدالیم نرق یخکیا نوا یشک جاق رب ندنراالعا چ

 ۀنمزا .ردشمروس تموکح هدفیکو هدو ۲

 هدهبسور قرهلوا بوسام هنادناخ وب ید هدهرخأتم 4

۳۸۵ 

 أ
1 

 لو و

 ندیا تافو هد ۱۸۲6 هلا لاجر رئاسو لار = جاقرب

 ۰ ردن صاشرب

 لود ەد ا ر كن مس و , ()0116)
 ۔ودلسودو هدنغاګس یقرودلسود |

 رب هدنرز»ا یطخ لو ریمد ندیک ه(وناو) ندفر
 رد را و یس اھا ١١٠١١ «بولوا هبصق

 ماوس كن سنا رف _(۳0۵۱۱609) 13
 هرتم لک ۳۰ *4نامآ) و مد اا

 یسلاها ۱ E بولوا هبصقرب ی رک اھو هدنلاوش

 ۰ ردراو

 | نولو
 وپاو هد رلکزا یلابح سودا « ہد: سا بواح

 هل. اب ر EN .رلیدیا نک اس هدندودح ایا وا هلا

 یدرلشقبک هنس هراحم آور
 -روم ریهاشم هسنا رف 0

 : ۶ ۱1۱۳۸۵۸ و و
 -رق) هد ۵ ۵ بول وا لدل

 تاف و هد ۱۸ ۳ ۵ و شوط هد( دنارف تن وم

 هنگ را 1 رف dd عیاق و یلامز : ردشعا

 هعدق ماوقا كنايلاست (0۵۱0۲65)

 كنهروک ذم a بول وا نادمس

 .ردشم زاب باتک چاق رب یک م ند راداح ددعتم راد

(0r5اDo)تنقیلا كنا ابا  

 ۱5 كن(الثوم روا) و هدنتلایا

 هبصق رب یکم اضق هدنسهل اش قرش هرتم ولیک
 (هروغ-) قارظا .ردراو یسلاها ۳۰۰۰ بولوا

 رب تبتم رونلوا اورا هللودح جاقرب شغل آ ندن رهن

 هردنراص ندهووا

 ۱ سرولود

 ك ٿر وهج (نینذح را) هدب ونج یاقیرمآ س

 ۲۱۱ ك(سربآ سونو ) و هدننلایا (سرآ سون و)

 ۳۱۲ *بولوا هبصقر هدنسبق رش بونح هرتم ولېک

 هنیت وق (قساب) یغوچ كنسیااها .ردراو یسیلاها

 هلیطخ لوب ریمد رب هسر سوو . رد بونم

 ۰ ردط وم

 هدننلع هلا وف كنبطسو یاشیا س

 ید هدنسونح قرش هرتمولبک ٩۰ لس رولف) و

 ندنس«<دق "یلاها كناقمآ (ردراو لحرب هلیسا و

 :رد روبشم هلغ:وا یواح یرلها رخ مهم مقاطرب هلاق

Dolores-Hidal ۰ 

 نفی |وفلادیهسرولود
 (لکیم ناس) تننلپا (وتآوجانآوغ) نینسهبطسو



 ل و د

 هدنسسرض لاعش هرثهولیک ۲۸ كلکیم ناسو هدنساضف
 ۱۸۱۰ .ردراو یسلاها ۰۳۲۷۰ بواوا هبصقر

 اق هنتم وکح ایامسا هدنخ رات

 هلق وس كبهار مان (وغا دبه) و هدهیصق و ادتنا

 رد تا روهظ

 ۱ نرولود

 تا او ب هد ۷ و ضشغ مط هد هبصو

(Dulaurens)اہکح هذا رف _ 

 E ضعب یشراق هغانابتسرخ م هم ایلع و هرلت ورح

 هفجاق هکنلف فلک یهسنارف «نوچغیدزاب رب ]

 ادبّوم ندنفرط یناحور ساح هدعبو ؛
 .رتسانم (م وای رام) هد ۱۷۹۹ ۰ق رهنلوا ركح هنسبح
 شا وا روبج

 ۷۸ «بولاق سوبح هنس ۲۰ و ؛شالا سبح هدب

 هروثنم راثآ قوجر .ردشا تافو هدسحم هدنشاب

 ۰ رد را , عس 4م هطام و

Dolomieu ۱هو ش].رالا )  
 ومولود

 بت ول وا اک رب>اش اشم نداعاا

 هدنس هطخ هنیفهد كنهسنارف هدنخ را ۰

 كناب و روآ

 همش ٿا رک یا

 .ردشعا تافو هد ۱۸۰۱ و شرط

 رحا «بودرک نایا ی رلف رط شک ا

 ۰ گدیا شابک ید ہر ەە هدلابعم ك +y «شقا

9 ۰ 

 .ردراو یسدربعم گرا 1۳ قوحر جانم هط رال ٥

 | واود
 ا اف و هد ۸ ۱ ع ۽ط ۷

 اک ربنع« جاق ۲ قلعنم اکو هیعیط نهج

 قفوم ههعفات تایفشک یلبخرب هدنف ییاوو هنفیلأت

)(u108(ربهاشم كن هسنا رف  

 هد ۱ ۷۸ ۵ «تولوا نل هہعہہط

 | روئولود

 كاع هو دا (نادنک )ودنا عش رم رنک ۰

 هدعا_ تت را كلەرتم ۱۳ ۰۰ قره ما هدن راک زا نر

 كن اتسل وغم ( 0۱000۲ ۱

 كنك «ءدٗہئھح ی رش ت وئح

 وغ«و نيج «یسیااھا ردق ۲۰ ۰۰۰ «تولوا رپشر

 عناب ددعتم و يارا كلغبا هلا قرش ناتسل

 هلوغم «هږلغ و لوک كج وک یدب هدنفا رطا .ردراو

 و .ردشكوا هست رسا و نالوا كعد «لوک یدب»

 .رونلوا لاعا ید رلذصو رلکاچ ند وت هدررش
 قوچ یردبععم صوصح هنندابع امال هدنراراوح
 .ردفورعم هلیسا (یایم امال) هدندنع رلبلنیج « هلغاوا

۳۸۹ 

 | لالتخا نالو عوقو ىش

 (ود) EAA «تول وا ندنس

IE 

 م ود
0 

  ۲ ۷۳۱ ۸هلا یلاعش ضص

 .ردعقاو هدمق رش لوط

 ندنسهیق مش تالابا كن هسنا رف ۱0۱ هل
 ه ود 7 ۱3

 وذج »1 كس راب و هدننلابا (هروژ) -

 هنور هلا نیرو كني رم (بود) قرهلوا هدنفرمش هرتم
 افق عقاو هدنرز وا کال و دح کد ۷ ی رلقام را

 هلبنفو یساها ۱۳۰۰۰ بواوا هبصقر یر کھ

۱ Ev to 

 ا هلن ۰ ص وصخحم هرلای ورح شل و رومشم

 نک یواح یدلح ۰۰۰۰ «یاکم

 هفانح داوم قلعتم هریمدو ربق اب « یهطرا تعارز

 تلایا ۰ ردراو یفراج كلشباو یرلهقراذ مومو
 وس لزوک ؛بولوا ی.هبصق مهم لا كن روك ذم ۱

 ۰ ردراو ید یسهنا هل رلقاق

 ندنس الع یامدق هسنارف (00۱۵۱) | ےل
u 1۱3 4  

 ا اک ی راغس كدنو هدنکلهک .ردش۶

 ؛شلوا لوغشم هلبلبصحت ق وقح ۱ هدمز وا و هدعب

 نویکیدعا تار هتنادامو راکفا تنامژ قصاو

 هنویل « قرهنلوا جارخا و درط ندروک ذ« ربش |

 هب هیبهذم روما هدهسیا جا هعیطهرب بودیک

 ساح «نوچکیدتا سن راباتک شعب نانلوا دع فا

 كنيلاها هدهسیا شفلوا هبا یلسس هدعب «ق رهثل وا

 لا رق هدهرصواو ؛شغلوا فبق وتن دبکب هنبرزوا ی اکش

 ید ینهحون یضبدلوا شارف كن آو سنا رف یمر
 مكح هنمادعا ندنفرط نابهر سلحم «هلکءا باغ

 كر هل رونوک 4-سراپ هدنخن را ۱۵۶ ۰ قرهللوا

 قاغا یلیخرب .ردشوا قارحاو بلص هداروا

 ۰ ردراو یرلهچر ضعب ندنرلناسل نیتالو ناب وو
 یلیم هفلناتسنوریو یدالا نونظم یمادعا نار

 .ردشلوا

 اه تا رس 1 (Dolina) ۱ هنلود

 رتساو هدنغامس ( یرتسا) یدنس] ۰

 ۱۹۲۰ « بولوا هبصق رب هدنبونح هرتهوایک ۰

 .ردراو یرل هناخ ریهطن زوط و ی رل وصندعم «یساها

 هدنسهبلاثتهح كنات- دنه (0015) ۱

 ندنرلک ا یلونج كنلابج ةلسلس هالایه
 هییبچ دنه ندهوکودنهو هنسیداو كنغامرربا كنک

 «بولوا موق رب نکاس هدهعساو *وضارا نالوا ردق

 ناسم رک یخد ران و «يک یفیدلوا را هناکذج هدزب ۱



 م و د
 .راردریقحو راوخ كب هدندنع رایدنه نهرب رکو

 هلا هقاش تام.دخ یک قءاص بواب جا رکو روکو

 ندن ریه *) الت اب رآ كناتسدنه ل رلد و . راردل وغشم

 ۰ رد وئظم ی رلقد) ءا ىف همسلا هبش كن اها کلوا

 . ردراو یرابهذمو ناسا صوصخت هت 8

 . ردیدنسدرهز هتساا ناد نادیوارد یرلناسل

 كري« یرالقص ؛نوزوا یرلچاص هصیق ءرلبو
 .رد روس كب یرلکنرو

A. Dumas) — a 7 ) 

 نشر رهام تا و رد

 الد یکرام ) و یلغوا كن (امود یواد) لارنج «بولوا

 هی ز یسهدلاو كن ردب . ردییور وت كن (یربتاپ
 ایس ؛دلغاوا هبصز ید یسهدلاو یدنک یک یغیدل وا

 ۱۸۰۳ .یدبا هاشم كب هنسنح یجز هیکنرو
 هد ۱۸۷۰ «بوغوط هد( هرت روق ریو ) هدا راب

 «بودیک 4 سراپ «نکیا جک كب . ردشعا تافو

 تمدخ تان هقود نابلروا هلتطاسو 1 (یوق) لاک

 هل سناونع « ردا و » هد ۱۸۲۹ و ؛شریک هتشانک

 راکفا یقرهسشب راق هلاعومطء ملاع هلرشن باتک رب

 «شعا قاععلا 4: سهصز ادا نانو هد هنا راکددص

 هد ۱۸۲۹ .یدبا شمالشاب هغمزاب تاتک هر ؛رتابو

 هداعلاقوف هعحاف یغبدزاب هلا ونص « یرند یصچوا 9
 یسهف ود نایل روا «هلغل ا یموع نیس و ریدقت رهظم
 كييلف یول .یدششلوا بصن تک ظفاح ندنفرط

 یرابتعاو تمرح هدنیارس لارق هعتدم یغالارق
 نامز وا ینامز یالراب كا كنب رع .بولوا هدایز كب
 قوجرب هلشادقرآ ابو رکلاب هدهرص وا .ردشاوا
 ردقوا هدرلو را رلن و بو زاب را ک٥و را هعحاق

 هد ۱۸٩ هیدرولوا رهظم هلوبق رج و تو
 شمردجا ورتایرب صوصخ هفمانوا ی راب آ یدنک

 وقوم لئاسرو هنن رهف رفن هنزع هقشب ندن و یدیا

 رنو .یدرریدشبق یرلباتک هباکح قوچرب هه

 هلاعفد خد هج رآ هک,یدشل و رابتعا ردقوا یرثکا
 ؛هنیرزوا یسو زرآ و بلط كموع .هرکص ندفدلصاب
 .یدرونلوا غارفا ید هئروص قحهنانیوا هدرلو رایت
 لبسعسیا عش راق ههیسایس روما هد ۸

 | دهم نالوا عقاو « كوبل ءا یعچ,ا هد ۷۲

 هدنسعا نالعا نفل روطاربعا یقرهلوا یشراق هن و

  هبایاتبا هد ۱۸۹۰ .یدشاوا روبجم هعجاق ههقیحمب

 مود ۳۱۸۷
 ؛شلوا لخاد ه:هرعز یماقفر كنيدلاس راغ «بواک
 یرلهز بم ی وات ار هلکءاارحا ییکلسبو ةعق: و

 ندک هدنتدوع هس راب .یدشفلوا صا هنکل ردم

 شمالداب هنن شن رله زمرو ی رلیاتک هلاک شعب

 «یک یعبدمهلوا رهظم هتغر یکسا یرابآ «هدهسیا

 تحاس) اذهعم + ؛ شام هل ءا قف وم ید هدکلبح هت نع

 لزوک شعب هل رلنا ونع « رطا مخ + حا ءا» و < وا مث ات

 رکفو یه رق تعسو .ردشءوق هنادیم یخد را را

 ب یسدنک قحصآ «ب ولوا رنساافما یسهنا راکداجا

 هدبولوا قاب تدم لوط ,نوچمبدزاب را آ ق وج

 قفوم هنیریرح هدیعس را كحدا دات ینا
 تلنس هلج هک« ردق وج ردق ا رات آ یفیدزاب .ردشهام 4 وا

 ضعب اعقاو .روبلنانبا هنغیدلوا ىلق لوصحم یدنک

 ېر ست كل رلز و یدهس دنا راو یار یاقفر

 -دلوا شمهمربتک هئادبم رار هل وا قرهلوا هج ,آ

REدلوا لوس تمه 7 تک . 

 لغ ءا اموددناسکا ۱) لغوا ء ردراک:ا لباق ا ےب

Dumas 5ندنایدا مظاعا كنهسنا رف م هلا (۸.  

 -اَضعا ایهدافآ یمیدمهلوا لئان كنب ردب یت بولوا
 ندنا ثافو هد ۱۸۷۸ س . ردشلوا لئا ید 4:۶

 «شم زا ییانک هاک- جاق , ید (امود هبرام) یزبق

 . ردشا و ثربش هدهدقلماسرو

۳ 
 ره «بودیا بنا عطق هدربارح ردشعا تافو هد

 .اوحا نہر وک ذم تکلع «هغاوا شریک هداروا ی

 یتسهبنر كل ,ف .ردشمزاب بانک جافر راد هنل

 بصن یند هنغاذععا نایعا سلاح « بودا زارحا

 . یدشفش وا

 ندنرالارنح هسنارف ( ۱۸0۳۵۵5 )

 ۱۸۷۱ و «شغ وط هد۱۸ ۰ ۳ «تولوا

(Dumbarton) ) ۰ ۰تكنامح وقسا  

 ۲ E 0 نو رابمود

 هبصق رب یکم یاس هدنسسهباعش برظ هرتمولیک
 كناچ (نولا و هدننیع لحاس تان رپ (هدیلف) «بولوا

 هدنفاصتلا هطقن الو ریمد چاق ر قرهلوا هدادصنم

 یسهعبطءرب . ردعماج یبىلاها ۱۱ ٤۲١ و مقاو
 یکسا كب .ردراو یرلهش راف ش ۶ كراو هشاش ماجو

 اوب نیا كن بچ وقسا هلبتفو «بولوا هبصقرب
 كن ونح یاب رفآ )0m371)( ی 2

 ام ربا (زیماز) ندنسهعظع رابنا ۳

 هردشء

2 



 مود

 [ هل روب تعحارع هتسهدام

 كنابنامور ( 20050۲12۵ | ۱ هو مود

 رد رهن رب هدنس ؛طخ قالفا 7

 بونح هام ندنغاط ( ساما ) كنابنا ولپسذا رب

 ندکدک ندنءا لد کن ی رها ی ,ط دبی مش

 .رولیک؛د هني رپ (شبحرآ) عبا ههل وط «هرکص

 .ردهرتمولیک ۱۹۰ یلوط كنسارح

 ۵ ه مود
 یځردلواهر ارح رب قوج یرادشاو ۱ ک

 .رودبا ناب یوج توقاي

 روه ه دنا کالب هدرصم ديعص

A a (DoD fron gol. 
 و )| تاور فهود
  ۲همصق رب یرکم اضق هدنسرااعش بط هرتم مایک

 هلبتفوو یا كي ءردراو یمیلاحا ۲۹۱۳۰ بولوا
 هار لر ؛تلوا هبصق رب رویشم هلباماکعسا
 هردراو یسهناذحنک رب یاح یدلح ۳۰۰۰ و یرا

 و  ( Dumfries ) ۱كناسج وقسا

 كلووق-الغ و هدنسا وح ےس

  ۰رب یارک یقاحس هدنسبق رش بونح هرتمولبک
 بواوا هبصق ٤٤۰  ۱۵ین را تالشباو یسااها

 ندیم و هراس لحایتت تم رب (تف و
 ٤ هب هبصق رلیک كچ وک «بولوا هدیراق و هرتم وایک

 ۰ رایج ردق

 كن هلاح رت هداملاست ی | هکمود
 رتم ولمک ۰

 تولوا هیصق ر هدن رق ےہەقناس دودح ناب وو

 رثکا كن را را وح هلبا هرصف ۰ رد را و سا اها ۳۰ بار

 ههناژذع كلاع هدنکرت هاو .بولوا لسم یسلاها

 ۳ بول وا هیصق , یکسا كب ۰ رد رلشء تره

 . رد (۲20۳0۸616 ایک ام ۲) یمدق

 هدنش الو رتسسانم (Domenitza) ۱ كو
 صف هب وصال 1 كنغاےس هوحف رس

 ہد سو رش توئح

 فن

 هدنسف بونح هرتموابک ۱۷ كيهيوسال او هدنس

 رولیکود هنب رېن (ایرسکا) عبا هنغامربا مت وک قر هلوا
 هبصق كج وکرب یکی هیحات عقاو هدنرذک كنهردر

 .ردراو یناکد ۱۰ و یسلاها ردق ۱۰۰۰ «بولوا

 ینه رق ۱١ ؛ بولوا رر قلفغاط ییهبحا --

 ۰ ردوأح

۳۱۸۸ 

 ۱ «زماز» ] .ردعسا نلرو ندنف رط هبلحم لاها هنغ

 يا

 م و د

 هدنراطسو كنهسنارف PEN ا
 «بولوا ندنرلغاط ینروءا نان و

 (هاوب) ( مبا اکو هلب رہن ( با آ) مبات هنغام رہا (ءرآ وا)
 ۱۳ یموط همش ندیونج هدنسهرآ ییاچ
 كيكو لا .رونلو طوم هنغاط (ه رود) ای ونحو

 هرتم ۱۸۰۳ كن ( همودود یو ۱ نالوا یسهورذ

 لکشو هلینرثک كنب راناکرب شموس ۰ ردراو یعاةترا

 یزعآ ناکرب شّلآ هدنرزوا ,بولوا رویشم هلی

 وروق یرلفرط رثک | .رددوحوم رلهراغم قوچربو
 «ردناوای كب یرلاعرمو زآ یرانامروا «بولوا یقالبچو

 ی ۱ لدنلا ةمود

 بول وا هبصق ر هدهفاسم لهل م لآ ندهذمد و

 یواح ینبنم نصحرب هلبعسا (درام) + طاح هلروسرپ

 هدنصح و هدیون ترضح ناشن تداعس نامز .یدبا
 ترجه «بولوا کاح یدنکلا كلاادبع نوک |

 يرلترضح دیاو نب دلاخ یعهنس یم ز مغط كنهون
 یوم «قروهلب روس مازعا ند (ماص) هل لوسر بناح

 « لثق هدیرح یاننا یلاسح یردارب كردیک | هبلا
 ۔ریتک هیون ترضح دز «بودیا ربسا ییسیدنکو

 یاتطعا «هلک ءا لوبق یالسا ند ردیکا یدیشم

 شا روي هداعا هلدنلا ةمود « هلبطرش ك٤ا تاکذ

 دادنرا هرکص ندیها راس ر ترضح تلحر «هدهسیا

 هداروا «قرهجاق هنداج هربح هدشاورر «بودیا

 نکسمو ؛سیسأت یبهبصق فو رعم هلیسا (هربح ةمود)
 دادنرا ردپکا یند هدتباوررب رکیدو ؛شعبا ذاا

 تره بولاق هدلدنطا هم .د ید هرکص ندکدتبا

 قیدص رکب وا ترضحو هدنلاس یم ۱۲ كنههون

 ههود یرلت مضحدملو ن دلاخ هدننفالخ نامز «(هط ر)

 باره .ردشقا لتق یردبک او مق ابا یلدنجلا
 هژبرح یردارب هرکص ندردیک | لدنا ةمود هدر دق

 شعا جوزت یزبق كنوب هیواعم نی دز «بوایریو
 ترضح « بولوا کا كب لدنا ةمود .یدیا
 نو ندتف رط (ءامود) ندندال | (ع) لیع سا

 یرله-ابو یسیراج ءام ۰ ردیورم یمیدلوا شادبا
 هدعب «یدرونا و ځد ارق قوحر هدنفارطا بول وا

 ۰ ردشلوا بارخ

 2 نیعو هدننهح فحص و هفوک
 هک« ی دیا هبصقرب هدنن رق رک 1 ۳



 تافو هدهینولو

 مود
 هود ؛یک یمیدنلوا ناب هدهغن آ دام «هدتیاور دن

 اہ ںد فرط ردیک | هرکص ندک دنیا كرت یلدنلا

 لصا كنيدادحا كردیکا هدتیاوررب رکیدو ؛شقتوا
 یلدنطاهمود بیا لقن هزاجح هدعب .بولوا و نطو
 یدرلشع ۱ ذاخحا نطوو «سیسأت

 ندلهذ یو ندهباص ( سيق نب )
 درج ومجانا کی و بسواوآ ۱ یود

 فرشم هلمالسا فرش «لرەلک هب یربهغیپ ترمضح
 .یدشاوا

 Do: i101 )س واطم ود دوخاب ]| ۰

 و ۳9 رواج 11 ۱ نام 9
 هدنضرا ۵۱ كدالیم .ردبغوا یعطیب كنايساپسو
 شاوا فاح تو یردار هدن۸۱ «بوغوط

 ۳۶ هب ربخ هش خاطر فلملادع راهظا ادساو

 بقعرد ؛هدهسیا شناچ هبلغ هرانابرحو «شعا

 ماظم عاوا . قرهرافیچ هلادیم ین هیعیبط تلصخ

 هلا لنف رلمدآ قوچرب نداینغاو نایعاو «هنسارجا
 .افسو روجثو قسف هنالیذرو هک هرداصم ی رللام

 ندکدروس مکح هنس ۱۶ هلروصوو ؛شمالشاب هته

 . ردتیا لتف ندنفرط (ینیمود) یسهجوز .هرکص
 قوچ كب ید هنیخرومو اهحو هرلنيت رخ .ردشل

 ید هنسا وعد تيهولا تباو

 «هرزوا قلوا ص

 ؛ شا اذاو روح

 وصحم هنندابع یدنک « بوش

 ديا شایا سیمأت رادبعم
Dominiue(5۱۰ )_ل رکیل وتف 

 نکینیمود) .بولوا ند راز,نع
 ۱۱۷۰ .ردیسّوم كقرط نایهر یقورعم هلیعما
 (هروهالاق) كن هلیئسف کسا هدایناپسا هدنسیدالیم ځی رات

 دیاقع هد(هیسنلا) تدمرو ؛شغوط هدنسهبصق
 هدننیعم كن(اسوا) سوپقسی ؛هرکص ندکدتیا یکللعم
 .دوع كره ردنوک 4هسنارف ندنفررط یلارق هلرتسق
 ضفر هد (قودکتال) هدنن

 هک اکیلودف هل نهصنو ظعو ییاصا نالوا شلوا

 شهدا رتسامم ر و !شع دهح هعاج را

 هلن هنسا هک« یدیا شلبا لیکشت نابهر ٌهقلاط

 اقع هدنافیاو .بودیک هامور هدعب .رارونلوا دای
 هد ۱۲۲۱ و ؛شلوا رومأم هنسیردن هشد مولعو

 ودمود

 هدن ٤ كسوئسغا یسدط رو « ردشعا

 تنسهناراک تنعلم هم نویسبزیکنا .رونلوا ارجا

A4 

 ۱ عبات 4هیهذمر نامل وا در

ES بودیا» 

 . ردعثا و هدیق |

 مود
 ۔زیکنا نیخروم ضعب «هدهسیا شالوا معز یدحوم

 یتعیدلوا شعوب دوحوم ید لوا ندوب كوپسی
 . ردرلشعا مارملا

 .یلاتبا هک ردراو اهد قیفیمود تسرب رکید بس

 «بوربک یر هلتصایرر, یلئدش هدنرلغاط نینیآ هد
 .الحایریق یدنک هلی-اعدا سفن رسکو یکیک هرز اباد

 تاقو هدنسیدالیم ران ۱۰ ۰۰ .یدیشعا دایتعا یت
 ارحا یسطرو هدب ۱ كلوا نیرشن « بو دیآ

 روش وا

 | یک. داشما ۶

 ۳ 0 i 9 ی
 ۔اکاغسم یا .د هرتلکنا .بولوا هریرحرب ندن راکچ وک

Ne Neشرف  E 

E gb ۰۳۳۰۲ AINE ۷ 
 -وایک ۲۵ یکاو ٤۸ یو «بولوا دتم ههونح ندل

 ردف هرنمونیک ۰ یل هیعطس هام . ردهرتم

 هلا (ه ولدآ وغ) .ردراو یسیلاها ۲۸ ۸۱۰ «بولوا

 و اس بول وا هدنیفرآ یر هطآ (قینترام)

 قنغاط .ردنرابع ندهیاکر یضارا یک رلدطآ یکءد
 افترا هرتم ۱۸۰۰ كغاط كسک و لا «بولوا رر

 -اکرر بولوا قوچ یرلوص یلدروک وک .ردراو یع
 یرلوص تلوکرب ںالوا شا لصص هدنزغا عساو كن
 ناروف هدنروص یعاد نددروکوک ناقبچ یدننل آ رب
 یقوئسد رق هد ۲ هطآو هرونلو هدحوعو

 فشک ینوک راراب رب ندنفرط یسیدنک كبمولوق

 .ردشفوا همس هاو نالوا كد «رازاب» ‹هلغملوا

 هد۱ ۷۱۳ و ؛شالوا ںاکسا ںدنفرط رازسنارف هدعب

 مرلینلیوس هدایز كا موبلا هردشمک هنطبض كنهرتلکنا

 (تئارغ) نالوا یمهعدق “لاها .ردهحزسنارف نایسل

 یلاحا یلیخرب هدهطآو یخد ندندارفا یسیشحو موق

 سرب یرلکدتیا باخنا یرایدنک رلنوب «بونلوب
 .رارونلوا هرادا هلیتف رعم

 ۰ ردن درب

(La Dominiqne 2طبع رح  

 تا رف ند را رخ رب | قینیمود
 ؛بولوا هر زجر, ندنراکو بب كا كن هط ( زیکر ام)
 فنر لا نوت را ۰

 افترا هرتم ۱۲٩ یلحم كسآ و 2

 ,ردا(آ واهویه) یعسا هدب دنع یسهیلصا لاها .ردءدنع |



 مود
NkKe ۰ ۰وغیمود ناس ۱ یروهج نو “ود یاس  

 ] هل ر وب تعحام هن هدام هه

 -Dominiquin, Domi ۱ ی

 رورشم لا كیامل تب ۵0 و

 «شغ وط هد هيب ول و هد ۱ بول وا ندن رل ماسر

 و هدهرووأ . رد ا تافو هدیل وا هد۱ 4۸۱ و

 یراهعمنف .رددوح وم یس هس شن زا آ قوحر هد رالحم

 . یدبا راو یتراهم ید هدیشارتاکیهو
)Dominion( ۱ ۰ °كننلاوش یاقیمآ  

 ES ۷ ۳۳ ۱ نونسمود
 عساو تراءع ندا ی و ام

 ۔ دلوا ندنکعسم یلود هرتلک زا بول وا تکنرب

 رب بوصنم ندنف رط امااراشم تاود هدلاح یی

 هقغتم تاموکح" قرهلوا هدنسهرادا تص كئيلاو
 (هدانق) نیس قرمش بوح .رولوا ه رادا هدنن روص

 هنن وتب تي ه-عطق ر زملکنا بول را قو رعم ه).عسا

 یم «یوراق ةداف» یعد (هداىف ی با نوینیمود)

 لع ید نوینیمود نکناپ هلراصتحا هک رد رام 9
 . ردشل وا

 طرح رګ ندا الط طہح رح هعساو ةعطق و

 ینصن ناهه كنیلاعش یاةبرآ «بولوا دتم ردق هلدتعم
 ( هقسالآ ):دنمد ض لاو یایهم کلا و .ربهدنک کوب

 .ونح كىو هلا نور ر عساو نالوا یو رعم همای

 هیسور «بولاق جراخ رارحو لحاوس ضعب یکدنب
 هلهحو ون . رددار هب دن كل ء قرهملوا 7 ندنف رط

 دمک# رد مش «یالطآ طرح رع اق رش ر وينیمود

 ایونح لا لدتعم طیح رکو هق-الآ ا ,یل وش

 اش قرش یوننم هرددودح هللا هعغک كل ید

 یس هیق مش لحاوس لبسه طخ (رودارال) عفاو هدنسدآ

 هب و,ذیم ود «بونلوا هرادا هجرآ هدا یفددل وا نت

 یی هریطس E م تكنو«+.«ود ۰ رداکد عبات

 بوروآ نوتب یني هرتم ولیک عبرم ۷ ۰ ۰۹
 کلا هدا یقیداوا بی رق هننعس و یس 4- هطو

TENNEY۰ رد راو یسلاها  

 هنن ونح یادم ندنلاوش یایمم تن هع طط اقرا

ESهلیعسا «رلغاط یلہف» هدیل ش یاب و نالوا دنک  

O E PE 

 مود ۳۱۹۰
 تهح صوص اى لەو ی رلف رط اش هد4سر وبل وا

 «بول وا تراجع ندرل , قال او زود یمهیلاعثو هبف رش

 ۔وکوب نالوا ع۔او كي یرلضءب .ردفوچ كب یرال

 ید راررمو «ردبا طالتحا هلرلرر یئوج رال

 رالوک هدیرل رح «هلرحآ ریبعتو . رک رد كرال وک

 یسیقرش مسف كيدودح هم كلع .راردیا لیئشت

 ییغامرا نارول تاس تیارو طالدخا هلی رب رب ید

 نارول تنس ,ردنرابع ندرالوک عساو ندا لیکشت
 ونح لحاوس كنو «بولوا دودحرب یعیمط یغامراا

 و «هدهسربلک مزال قوا دیاع ۵ هد كل ء یس هب

 لاعش ی منم كنەر رح هبش ییدننا لیکشت كل اوس

 لا كن :ءهطقفو بولوا دودعم ندونمود یسدقرش

 دناع هنویزیمود هجاشاب هلهحووب «ردندنرارب روم
 ۳۳ € ندا( نارول تذس) روك دم نالوا

 ندرلغاط یلایق هک ردب ین (هنزنک ام ) یغامربا كوب ك
 ندرا رع ددعمء نک ندنجما رالوک قوج رب« نبا

 هقسحالآ «هلایرح یرعوط هبیرع لاعش لک لب
 هبیل هش دمج ر ندرلزعا قوچرب هد رق یدودح
 هلرهشا ندنرلکتا یلرع لربغاط یلایف .روایکود

 . ردقوج ید یرارنا نلیکود هلدنع» طبح ر

 نالوا شمریک نبرد هنجا یسیقرش ےسق تنکنع

 رب ندرالوک یهدفارطا ید هنیزرفروک (نومدوه)
 ۔ونج ےسق یکوہب لا كرلنو بولیکود رلرون قوچ
 . رد رم (یف ما آ) ی .دنسب

 .اضتفا یهلثا «یسیاوث ےف كنهعساو تکاعوب

 «بولوا روتسم هلراق برثک او قووص كي «هجس
 را روك نکلاب «هلغلوا ناکساو نارمع لباقات
 رل هلق ضعب هدنسیرب هدنسهنوا صوصخت هنیریحواو

 نوسدوه صوصخییءو ؛دنرلفرط ضعبو ؛ ردشلیاپ
 .ردیا نالوح یوق (ویکسا) هد-نفارطا یف روک
 یرلتهح ںالوا نوگسعمو روم رکاب نوجا كنو

 صوصح هنندنک كابر رهو هدنن روص هقفن» تام وکح

 راس «بونلوا هرادا هرزوا قاوا یالوم,۰ ساحم
 هرویالو هدلاحرب LER هلمم اب «ىط را ء رف رط

 نیسم د هزات "رادار نالا هدبولوا راجعا لراق

 هبهزانع تاموکح هدیرلیا «یخد یرل  ضعب ایم هل وا

 كایدعش «هرزوا ققنوا لاخدا هقافنا هراد لیوعلا
 هزهحو و ۰ رروتلرا هرادا هدنب روص راضقت عساو | دنع یرعوط هنطسا وا كلم یر مش ضعب كەر



 و +

 ٤ هللا هفتم تموکح ۷ ریز هحورب نوینیمود

 *ءاراو هيض هیاعش *یضارا بولوا مسفنم هباضت

 یهیلاخ *یضارا عساو كب ید هلیرلعسا هبفرش ةيلاعث

 . ردیواح
 لاها رادقم ه,یطس هحاسم ۹2م نام وکح

 ۱۳ ۰4 ۷ 1۹ ۰ كيك

 ۱5۹۲۳ ۸ ۰۷۷ ۰ وب را وا

 ۳۰۱۱۳۳۳ Vr ۳ قیوسنور کی 8

 .tt ۲ ۶ ایچوقسا یکی

 ۱۰۸۸1 ٥۰١۲٤۲١ یسەهط آ درآودا سنرپ

 ۱۰۸ ۰ ۱۷۰ ۰ هب ودنام

 ٩۹۹۷ 58 ٩9 ۰ یسهیبهول وق هیناترب

 رلاضق

 \0 err ۰۳۰: ۰۰۰ هن ریل ۲

 TY ۳ ۱۳۳ ۰ هب ویینیسآ

 ۱۰۳ ۷:۹ PVE ۰۰ ناوچاقاس "

 ۳ ۰ ۸ 1۸۳ ۲ ۶ هیلامشٌهیلاخ تعارف 2

 ۳٩۹۰ ۳ ۱۹۹۰2۷۰۹ نوینیمود اعج

 یرادقم بیرق شر كنسیل اها نوینیمود
 .دلوا ندنناک اتسم هسنارف كنهدانق .بولوا زسنارف

 زیلکنا یمضعا ممف تكنبروصق .ردرلشلاق ںدنامز یھی

 ابوروآ راسو نایلاتیا یلهفراعاد «نالآ یرادقمرو
 ووطسا ید یرادقم هدایز ندکی زو .ردندنماوقآ
 هصهذم .ردندندارفا هیشحو هیلصا ماوقا راسو
 یرادقم بیرف هفصن «ناتسنورپ یسهدایز ندنفصن

 یکی یکیارو تسر, تب یمهدایز ندکس ترد «كيل وءف

 .ردیلبارسا

 نالوا یواح یلیلاھا ٤١ ۰۰۰ یسیموع رکی :
 1 هسيا یربش لوس كا «بولوا یرہش ( هواتوا ) ۱

 .ردی ربش (لآ رتنوم) نالوا عماج یبیلاها ۰ ۰ 3

 هحورب ید یرلسوغن رادقم هلراربش كوي رکید
 ۰ رد و

 ۱۲۱۱۹۰ نودنول

 ۲ ۷ نوج تنفس

 ۲۲ ۸ غپینی و ۱1۹ وتن وروت
 ۹۱: ۳۲۱ را ٩۲ 1 كبك

 F> ۲ نوتلیماه
 ۰ ۰.۰ ۶ سکافیلاه

 تادراو تام هقفتم تاموکح نویایمود

 هدنراهدار رالود نویلم ۷۱ یه ونس یراصمو ۱
 1 و هدا روا-ط یا یه تو "هوق بول وا 2

 مظتنم كلپشک ۱۲۰۰ ًاعج قرهلوا یجیوط هراطب

 نود ۳۱۱۹۱

 كلر رفسو «Vr هدی رطح لاحو ندرئتسع

 ند هملء رک اسع تک ا ۵ ۰*٠٠ هدلاح

 ندیشک ۷ ۵۰ هد هس ع هيلا عش یضا را 5

 نافس .ردراو ید ییالآ همرادناژ یراوسرب بک

 رب اهد هل وب ومدر ردق هلحاس لدنعم طرح رګ

 قوچ یهراص نافغس « ردراو یطوطخ قو

 (- یکی) ایچوقسا :هدانق»] ردکدشیایلیخ یتراجو
 [ ۰ هل روپ تعحارم یخد هنیرلهدام ( - یکی) قیوسنورپ

 ۴ و تی را ( نود - ا كيهبسو رز (0 :

 - هتروا تنهیسو _ هک.ردقامرا ثویر

 «هلناعبت هدنبونح كنیریش هلونو هدننلیا (هلو) هدنر
 فوپمات  هزایر كر.دیا لایرح یرعوط هونج
 ندکدتبا اورا ینس هشوک ررب كنبرتلایا (لروا) و

 ندلاعث یلایاوب « هلا لوخد هنتنا (فورو) .هرکص

 هبینونح قرش هدعب كرهدبا قش ندنعهروا هبونح
 هقرشو ؛رریک هثنایا نالوا یمانهم «بوئود یرعوط

 ېک كح هلیکود هنغامرا (اغلوو) كرەنود یرعوط

 ههرکصندکدتنا برقن یلیخ هنسارح قامرا روک ذم

 برظ تیاینو هبرق هدعب «ه یر بوئح هرب ندرب
 هدناخاد تلایا نالوا یمانمه هنب .بولود هی وتح

 .رولیکود هنیزنکد قازا هدنسهبقرمش تهح كنغيطو

 ولیک ۲۱۰۰ یلوط ؛بولوا ییةیشالوط كب یمارجم
 هرزوا یطسو دح وص یکیدکود هد هیات ءردهرتم

 یا مس كنسارح .ردهرتم بعکم ۰

 هدنسارح هردلاص .تافس ریس یکلهرتم ولک ۰

 هننصنم ؛بولوا رآ یرلعبات .ردقو ریش كوبر 2

 اهدو (جام) نالآ ید یتاچ لاس ندلوص بیرق

 (جود) دالوا کوی لا كنبرلعباث ندغاص هدیراقوب
 هدننایرح نالوا یرضوط هقرش هدیراقوو «یررم

 یرلباچ ( چدویدم) هلا ( ریوخ ) یفیدلآ ندلوص
 . ردب رلعپا هرحاشاب

 هدنغ اس قرو كنهرتلکنا (00») | ۰

 :بولوا یاچ , عبات 1
 ادا باعس هدیدودح ی رلقا ج“ یرد هللا رتسچ

 ؛قرەفآ یضوط هب یل هش قرش هدعبو هیلونح قرد
 هزوا روک ذم هرکص ندنارح كل»رتم ولک ۰

 ؛بولوا ملاص هنیافس ریس یععق رب .رولیکود هنبرېن

 .ردط ورم هللودج رر, ځد هنب رهن (ردلاف) و(بنرت)



 ناو د

 « بولوا رې رب هلعما وب ید هدایچ وقسا س
 ںای رج یرضوط هقرش « هلاصبت هدنب رق (نوآ ن)
 رګ «هرگص ندنایرح كلءرتمولیک ۱۰۰ كردیا
 ۰ رولیکود هب یل امش

 ( هرآ ول ) یغآ كنهسنا رف (000) | ۰

 کی هبواا ماچ دل ] د
 .هرتمولیک ۸۵ كرهدبا نایرح یضوط هبط « هلئاعس
 هنب ربع (هنلیو) هرکص ندکدتیا عطف هفاسم كل

 هردلاص هننافس ریس یدهرتموایک ۸ .رولیکود

 ظ۲۲۵۲۰) یلیایرلقارق نود دوخاب یتلابا

du Donدوحاب  Pays des Cosa-نود  

Donندنسهبونح تالاا كنهپسور (165 1  

 هدنسدقرمش لاعش كنبزیکد قازآ «بولوا تلایا رب كوب

 «رولوا دنع ردق هننرق یسارح هغلوو ««دلاح یمد-) وا

 .رونلو یواح ییمظا میسق كن هطوح یغمرا نودو

 ؛(یلوروو)و فوق رخ «والسونب راقي ردننهح یلامش ب ض
 فوتاراس هن ًافرش «یوتاراس ںد فرط قرش لاعش

 هلی رلقلابا نابوقو لوورواتسا ًابونح «ںاھردژاو

 طاح هزهکد قازآ یند ندنتهح یب بونح
 هرتمولیک ۱۱۸۱۰۷ یسهیعطس هحاسم هرددودحو

 رچ ی رک  .ردراو یساها ۱۱۸۳۳۲۷۲ بولوا

 عساو ؛بولوا ی آو زود یهیضارا .ردبربش قاق

 بیرق هنبصنم و ارحم كغامراو یرلاعمو راچ
 تنم یعارب وط هردراو یرلغاقاطب یقلشماق هدررالحم

 تاناویح راقارق نالوا یساها هعلشاب .هدهسیا

 یرللیم هبنعارز « بولوا لوفغشم هلکم ریدشبتب

 هوصو نکنایو ردزآیراخذو تایوبح «ندنفیدلوا

 نود .ردشع الشاب هکارو تیما همعارز هدرل هنس

 .ردراو ید رلغاب یلوخ هدنرارانک خاص كنغامريا
 ریغیص ۹۹۱۰۰۰ «تآ ۳۷۳۰۰۰ هدنلخاد تلایا
 هدننس یسیلاسها ۰ رددوحوم ماعا ۲۲۲۰۰۰ و
 خد یرلرانا قولاق ۲۹۰۰۰ عبا هد (ادو )

 ا
(Duna) | |۲۷ نوک ر هود  

 قامریا ر متد اه یزمئد بتا ؛

 (دیود یرع) هح ولور :هلمسا و هحرلنالا «بولوا

 .ردفورعم هلیعسا (.واخوآ-) یخد هدندنع رانا آوغیلو

 هللاعس هدننرق یعبانم ریید هللا اغلوو هدنن ایا | روت)

 تسنلوعا ؛كرەدبا ںایرج یرعوط هبیبونج بر

 نود ۳۹۲

 (لسشپو) «هركص ندقدراب یتسهشوک ىلا كنت
 «رورمادعب ندنجما یررش تكسنیو و «رریک هنالابا

 یهدنلاعشو كره ود ییط وط هب یلاعشبرع هدیغاشآ اهد

 (ونای۶) راتلوب هدنبونح یب رلتلایا هنو ویل هلا كسپتبو
 هدنرروش ( غبر) «قبرفنادعب ںدنرلمایا هدالروق هلا
 هدنلوط ٩٩۰ یسارجم . رولیکود هنیرف روک (اغیر)
 یهظعا مسق نالوا ردق هنن ریش (كساتو) « بولوا

 هلی رلدس موق یکءدنیصنم «هدهسیا حلاص هافس ریس

 عام هنساشبا رلبک ویب یرلشنبا یکهدنرارپ ضعب
 هلدهنرخاوا ترام ندنرخاوا ینا نرشنو ؛رولرا

 هناررح ندنطساوا كلاس .رونلو هدنلاح دمحم

 .زو هنسارک ییخ هدنعسوم

 «هتولوب ءایم : یرلعبا هدعلشاب «ریلپ ردنیا بوایرید

 .ردب رلیاچ (تسوا)و اسیرد «انسید

 ینابغعط ندا ماود ردق

 مىق كن هیسور (Dunabourg) 1 : روبان ود

Eهدنشابا كسیتیو ناک هدنسدب م ]  

 قرهلوا هدنسمض لاعش هرتم ولیک ۲۹٣٤ كکسېتوو

 هطق كنطخ لو ریمد ییاو هدنرانک یر الود

 ۲۹ ۱۱ بو)وا رش ر, یزرکم اضق عقاو هدنعط اةن

 ههتس-ا رکو ربونک «نتک «دوب هجاشابو یسیلاها
 مسفیم هج ترد رہش .ردراو یتراصص كلشبا قلعتم
 .ردراو ید یمهعلقرب «بولوا

Donat ( ) یدالیم نرف یدرد 

 جات رف بقاعتم یربرب هد وا

 ؛بولوا یعسا كنبناحور سر یکیا شغل و یموهقسپ
 «لشعا داجما صوصحت بهذمرب هدقننایتسرح رلنو
 ااا .ردرل شل وا همست [تشانود) یر رگف رطو

 هرلکیلونق یسیحکیا «بواوا رهظم هبهلتنعل ںدنفرط

 تار وو

 « هللا صع یاو) عفر یشراف هنراروطاریعا 29 ر

 هیلخاد تاب راح ماطر هدهیقیرفاو هنس البتسا كثرللادناو
 ۰ ردشلوا بس هنماود

  (Duna-Foldvar)رام -
 راو دلوفا ود هد لاا (هننو) كلاس

 قرهلوا هدنسیفرش ل هش هرتمولیک *۲ ك(درارکس) و
 | هبصقر یکم اتق عقاو هدننیع لحاس كنهنوط

 بول وا

 ۰ ردراو

 ر داود

1Y ۸۰ىس ەاکسا رواو هد روح و یساها  

 ۔رادمکحاپچ وقسا هاساو 0 ۱
 هو ۸ ن



1 
۱ 

 ۵ و د

 لد هنشرات ۲۱ ندنضرات ۱۹ ۵ كدالیم یسیجترب
 روس مینپ-) ندنراروطاربع) امور «بوروس مکح

 شو ققتم
 .امهلوا ردنقم «هدهسدا شّسیا كمریدتا لوبق ید

 . یدبا شم

 هنب ؛بولوا لارق هدنخیران ۲۰6 یسیمتکیا س
 هلدلانود یحچوا یک اح كنبرلهطآ هدیربح هنس وا
 هردشعتا تافو نده رح یفیدلآ هد هب راحت ییدتنا

 یرلهط آ هدیربه روک ذم هحورب «یسجچوا س
 كوب فاکعا تب ولغم یدلایود یعکیا «نکیا کاک

 «بولوا یرادمکح ایجوقسا هد ۲۵۶ «هنبرزوا یافو
 . ردشعا تافو هدنخرات ۰

 هنس لعبت «بودیا لوبف یفاناینسرخو

 ند ٣۳٣ .بولوا رادیکح رب رادندیسیجتدرد س

 (دنالربهوترون)و ؛شمروس تموکح كدهنخ را ۱

 ؛بودپا لوبق ینادناخ (درلنا) نالوا شل دیا درط ند
 تکدعو ؛ شعا مدراب هشندوع هنتموکح تکل

 رارنویسیم نوچلا ین یغلنایتسرخ هدهروک ذم
 .یدیا شمردنوک

 ؛بودیا سولح هدنخرا ۸٩۷ یسیمتشب س
 قفوم هدنابراحم ییدتبا هبراموف (نونرب) و (تکی
 ۰ ردشعا تافو هد ۸۰۸ و شمامهلوا

 ۔وکح كدهنخرات ٩۰۳ ند ۸٩۲ یییصتلآ س
 دادما هدرفل آ یشراق هرل بل هفراعاد «بوروس تم

 شما رف ىنتبح كنس هع هلبنجمو تلادعو ؛شعا

 ۰ یدیا

 كدهنخرات ۱۰۶۰ ند ۱۰۲۳ یسجدب س

 یشراق ه (نوروس) یلارف جورون «بوروس تموکح
 لنق ندنفرط (تبقام) «هرکص ندکدنیا برح هنابلات
 ۔هعحاف « تبقام» رویشم كربرسکش ماش .ردشفاوا

 ءردو لارق نانلوا همس (ناقنود) هدنس

 كنبقام «بولوا یلغوا كنيجتدپ یسیجترکس س
 ۱۰۹۳و ؛شجچاق هنبراهطآ هدیربه هدننامز یاب روز
 ینقح كن رالغوا كاوقلام یحچوا یردارب و هد
 ۔هطآ هدي ربهو ؛شعا طبض یینخ ایج وقسا « هللا لاطبا

 هرکص یآ لآ «نوچکیدتبا كرت هنلارق جورون ینرا
 ندنکلترس كنفلخ و ؛شغلوا طافسا ندنف رط ناقنود

 ۔وقلام ا «هدهسیا شغلوا هداعا بقعرد «ییلالوط

۲ 

 نود ۳۱۹۳

 كلونو ؛شغلوا طاقسا انا ندنفرط راغدا یلغوا كمل
 هد ۱۰۶۹۸ «یقرهنلوا سس لغو ا ماست هنيدي

 *ردشعا تافو هدسج

(Dona Mencia °هدات ابسا  

 E lL ر ۱ ایسنمان ود
 كن (انناب) و هدنساضق هراق «هدنتلایا (هبطرف ینەب)
 هربک)ا یداو قرهلوا هدنساب ض بونح هرتموایک ۷

 رب هدنرانک یربغ (زوب یداو یتعی) زوبادآوف عبات
 ۰ ردراو یسلاها ۰۰۰ بولوا هبصق

Duna - 6 ۰هدیاتسراح (  

 E تنی ۱ هسوا ود
 كنهنوط قرهلوا هدنل امش هرتم وایک ۱۲ كتلوسو

 ۱9 ۶۲۰۰۰ بولوا هبصقر هدرا لحاس
 .ردراو

 ol (Donaueschin عمو 0

 ۳ رسم یا نشود
 ۔ رش بوئنح هرتم ولیک ٥۹ كل( نکنیلیو) و مدزغارهس

 هلا ( جاغیرب ) ندا لیکشت ییهنوط قرهلوا هدنسق
 ی رک اضق عقاو هدنعاقجا لحم كنبرارب (غرب )

 «ییارس رب کسا .یسلاها ۲۳۱۵ «بولوا هبصقر

 هناذتک یواح یدلح ۰ «یسیدادعا بتکم

 هاب هكروک ذم یارس .ردراو یسهزوم مسرو یس

 یسیلصا عبام كنهنوط هرد كچ وکر ندبا ناعب هدنس

 جاغیرب نانلوا رکذ یرلعبنم ىلصا «هدهسروینلوا دع

 . ردی ریاچ غرب هلی
(Don 0۰ | هدابناپسا  

 9 زوباداب 0 ")اوت لود

 هنایدآ وغ قرهلوا هدنفمث هرتهوایک ۱۱۲ «لزوادابو

 هدنکتا كنهنرب ک اح هن سارح 4T) یداو یعب)

 هدنرزوا یطخ لو ریمد ندیک هئویسا نددب ردامو

 اها ۱: ۰۰۰ بولوا هبصقرب یرک اضف عقاو

 .ردراویرلهحتاب هزبسو هویم لزوک هدنفارطاو یسیل
eاهووا ) تلک هد ۲  

a 3 ۳ ۱ iT0  
 لحاس كنيربن (لسیا ) قرهلوا هدنسیلاعش قرش
 عقاوهدلحم ییدلکود هربنو كنياچ (كينيش) و هدننیچ
 «یسلاحا ۱۸ ۰۷۰ .بولوا هبصقرپ یدرکم انصق

 ریمد (زب «یناماکصسا ؛یراهاکح رفنلو هبنا لزوک

۱۳۸ 



 نو د

 «؛غاب كوب «تابوبح «تاناورحو یراهقیراف یلاخو
 . ردراو راجت كلشبا قلعتم E را

 را رب وب عبا هفغام ربا ( نود )
 هبونح ادا فلاعت هدايا را «بولوا
 هب ینو اح قرش هرکص ندفدل وا لصاو ه(فیمز) و

 لصاو هنسهبصق (لوفسوا) كرهدما نازح یرعوط

 یناچ (لوقسوا) نالوا کویب لا كتنبراعبا .هصلوا
 ؟ ردبا تبح الص بسک تراش راس « هلبا ذحا ید

 یکیرب هدعبو ندنتلایا والسونب رتاقب ینتلایا فوقرخو
 «بورپک هنتلایا نود تیاب «هلبا قیرفت ندنتلایا نود
 -امربا نود ندزنغآ ییا قازوا هرتموایک ۲۸ ندنربرب

 .ردهرتموابک ۵۰ یوط كنسا رج .رولیکود هنف

 یسیقرش لحاس كنار فآ (۵2029) ۱ ار
 یصتنم كشر (تح)و هدن رق

 هنس هلج كنهط كحوک ردق ۵6 ۰ + هدنسلش راق

 لکشتم ندهیناجم یضارا رانو .بولوا مسا نایریو
 ا هرا نو نه ۲۲۰ ۰ هل و

 ید هلکد (یرلهطآ) (بح) هلیسا رېن .راردعقاو
 . راردفورعم

 هدیلاعش یاشمآ ()0225) )س ۱
 دود

 (وب راتنوا) كنس هعطق نویئیم ود

 هدهفایسم كل هرتم وایک ۸ ند(نوئلیماه) و هدنتموکح

 یسلاصا ۲۱۲۰ «بولوا هبصقرب یرکم قاس

 . ردراو

 اس تنابل اسوا ()0۳029) ۰

 ET ۱ سادنود
 ۱۱۳۲۰ و هدنسهزا یمهطآ (لیولم) اب رض هلرسهریرج
 زافورب هدیقرش لوط ۱۲۹۲۲۰ هلبا یبونج ضرع
 لیکشت یناخدم قرش كنبرف روک (نعد ناو) «بولوا
 هرد»هدنتعس و هرتموایک ۵ لع راط كلا هرودیا

(Dundalk 2تاب هفت ,| ( wd 

 0 مت ا ۱ قاادنود

 لاوث هرتمولبک ۸۰ كني ود «بولوا هبصقرب ی رکی

 عقاو هدنلحاس كيوق نالوا ییانمهو ههنسسغ

NETینفوم لو ریمد «ردعماج نیاها » 

 هنيا «هربب « یتاجارخا قلعتم هنابوبحو تاناوسیح
 یهیهامدیصو یراهناخغابد هل هقیراف هنکیا یلپوطو
 .ادنود سس . ردهلا لوبروپل یتراجت هصاشاب .ردراو

۳۹ 

 یا ی

 ل و د

 هدنښآو ۲۰ یلوط یرضوط هنجا كنهرف كنبوف یل

 هدیلفو هلاف نوونلنساق ؛بولوا هرتمولیک ۲۰ یضع
 .ردقوچ یسهبدیرتسا « رولیکود هنا كيوق و یراررن

 E rca ۱ هردبود
 «بولوا نورب رب هدنب ونح یاهندم

 «بولوا هئرب قلابق .ردعقاو هدبلاث ضرع 7
 ندهعدق ةنمزا لعوب . ردطوم هلخزر رب ههرف

 روک ذم «قرهنلوا دع سدقم هدیدنع ریل دنح یر

 E هدن ریش ( هردنود ) نالوا

 عاصم كراودنه عبات هند ادو كرکو هر ینمه رب

 یر مسح ندرم رو ندنداعم تعفیذو یر دبعم

 -زیکترو هدنسیدالیم ران ۱۵۸۷ ریش .یدبا راو
 تنبرادبعم «قرهنلوا بیرخو طب ندنف رط ربل
 «هدهسیا شلوا تسدش یرلنصو امعب یسهرشک لاوما

 سات هناضب ر اددح هدعب .ردشتوا س

 اس كاد ونح یاش رفا ( ۵

 TRS ودنود

 لا ینودح ضرع ٩۳۲۰۲۲۵۲ هدنتکلع (هلوغتا)

 یرب (هزنآوف)و هدبفرش لوط ۲
 یسهاخ ردق ۲۰۰ بولوا هلکساو هیصقر هدنرانک

 هردیغآ كب یساوه «هدهسیا راو یترات تلشیا كيو

 افروف) تنامح وةسا ( 6

 ES 9 ا ۱ یدود
 لاعش هرتمولیک ۷۰ كفروبعداو هدنساق بونح

 هدنتسدلاعش لحاس كنبنفآ (ین) قرهلوا هدنسبفرم#
 مالغاص یسلاصا ۸۱ ۰۳۰ بولوا ررشرب عقاو

 لزوک «یرلفافوس شبنک «یرلټګر لزوک ؛یناول

 تاتار عساو «یبهاخهتسخ رب كوب «یمهیننا
 هرتم ۲۱ یسهترواو هدنلوط هرتم ۳۱۷۱ «یسهاب
 «یرانفرب لوس هدقیجآ «یسرپوک ریمدرب هدنعاقرا

 هک هجاوانق هلیسهعوننم تاجوسنم قومایو نتک

 هنیک ام هلا هعونتم تالا قلعتم هریمد «طالخو پیآ

 یرلهناخغاید ‹ یرلهاکتسد نافغس «یرل هش راف

 . ردراو یسهب را تادراوم هل اتسدنهو اما و

 هدربنک طا (Dunedin { « ی
 EER ا ت ۱ ں دود

 - هدیونج ندهریرج كویب کیا ندا بیکرت یهدنالز
 (وغانوا)و هدنخاجس (وغانوا) هدنسبفرشلحاس كنیک



 ن و د

 «یسلاها ۶۲ ۷۹ «بولوا ررش رب هدنجئا ییوق

 یرطوط هراب رجا «یرافاقوس شفشود لزوکو شوک
 تاب یسناحنک «یلوئفلاراد «یرللو ریمد ددعتم

 کیا «یساسداک ر عنصمو كور «یهزوم یسهحاب

 كبو یسهریب رورشم «یراهفیرباف قوچ رب 908
 بونلوا سیعأت هد ۱۸۸ .ردراو یتراجس كاشیا

 نامز زآ بلیت سانم یتدعم نونلآ نانلو هدنراوح
 ه_زمح یربش كو لا كنهدنلالز یی هدنفرظ

 تیروهصمو تعسو بسک هلوک ندن وکو ردشمک

 .ردهدکعا

Dongarvan ( ) تنهدنالربا 

 ر :او) « رزغارعس (رتسنو م)

 (ناغیلوف)و هدنسپ ض بونج هرتمولیک ۲ ۵(هروف
 هدنصا كيوق

 ۱ ناورافن ود

 رب عساو قرهلوا هدنیصنم كني ره

 «یسلاها ۰۵۲۰ .بولوا هلکساو هبصذ رب عفاو

 تایوبحو یرلماج زیکد «یسهامدیص « یسهعلف رب سا

 هردراو یاجارخا قلعتم هناناویحو

 ۲00908815, ) ناغنوط دوخا

 ۱ نان ود ۔ لعو هدناتسل وغم )۵۹

 لوس ندنماوفا رانا هدنسهطخ هزاغن وح صوص ا

 ةفاک نانلوا نیمخ بیرف هنویلم ۳۰ بواوا موق رب

 رلحایس ضعب .راردنیدتم هلماسا نید یدارفا

 ناغنود وبشا «بویلوا موق رب هصربآ كران و :

 قالطالا یلع ( هلیسانعم هنودو نود ست
 راشا مازا یتغیدنلوا قالطا همالسا لها یهدنیچ "

 لها را عرب ید رلحایس ضعب رکید هدهسیا

 یرلقدلوا قیرقتو داب هلعسا و هدهدننایم مالسا 1

 هدنرکف یرافدلوا موف رب هصرآ كرهدیا نایمرد
 كناتساوغم رانو لوا هنس ۳۰ ندنو .ردراشلو

 یرلکدتبا هدهس رشغا البنسا یسف یبرف لاعش نوتب

 قرش نان سکرت هرکص هنس ۲ «هنیرزوا ماظم 1

 ۰ ردراشعا عفد ی رایدنک «بوغلاق یرلن اسم

 هدنطبض تح كنهبسور یفاطرب كرانافنود تقو
 .ردرلشتا ترجه هنسهطخ هج لوق نانلو

(Dongos)بیرق هاوتسا طخ  
 نک ایش هدیطسو یاشرف آ نانلو ود

 درو بول وا موق رب نده يجز ماوقا

 .راردرویشم هلیکاکچوک

Yo ۵ و د 

şal (Donfermline 0 3كنارح  

 ا (مشب) ] شده
 .بولوا هبصق رب هدنا ف لاعش هرتموایک ۳۹

 .هقرباف یزب هرفس هی زب هجا ؛یسیلاها ۰
 «یرلهقیراف قو رب راسو یرهناخربمد «یرا
 یراثآ یکسا ضعبو یرلندعم روکو ربمد هدنراوح

 .ردراو

 غاب هدهفاسم كللیم ییا نددنوامن ) ٠
 بولوا هبرق رب قوچ یسهابو ۱ سود

 هرلیفوصو یمیدنل و 4 طقس كنالک ريهاشم ضعب

 هد « نادلبلا جت » یفیدلوا یطابر رب صوصخح
 .ردروطسم

Jo yîlSi| (Doncaster) ) «قروكنهرتلکنا ( ۱۱ رتساش ود  
 - ولیک ۰۳ كقروو هدنفاهس 4

 (نود) عبا هنیرین (هزوا) قرهلوا هدنیونح هرتم
 كنطخ لوب رمد یدب .بولوا ریش رب هدنرزوا ییاچ

 ىنىلاها ۲۱ ۲۰۰ و عقاو هدنعطاقتو قاصتلا هطق
 یدهسدا ریش رب کسا كب ردق هن ره . ردعماج

 شعب بولوا هرزوا دیدح زرط یسهشاو قاقوس

 قلعتم هنابوبحو یرلهفیراف تاجوسنمو كيلپيا
 بویلشیا نافس هدربن ۰ ردراو یتراجص تلشبا

 هنس ربب هدنحراخ . راغیچ ردف هرېش یرلکچوک
 .رینالپ وطقلخ قوچرب «بونلوا ارحا یراشیراپ تآ

 ناقنود

 هلا وب «بولوا دلانود یعسا 2 كن ساحر

 «دلانود»] .ردیسیجدب كنپرارادمک> ایچوقسا یم
 [« هیرویپ تعجایم هنسهدام

 یعورشمربغ دلو كل وفلام یعنچوا یسیعکیا س
 1 هد دالمم حجرات ۷ «بولوا

 هلساوب هدایچوق سا _ (۱006۵۲)

 :ردشاک رادہکح

 هلدلانود یصدر
 لتق ندنفرط دلااود هد ۱۰۹۵و شعا دوعق هنیرب

 .ردشل ریدتنا

 لحاسكنملاعشیاقتیمآ (0106210)1) ) ۰
 9: *] (نوینیمود) هدنسیدراق 9 لا وډ

 «بولوا هطآ رب قحع هنسهطخ یسایبمولوف زیلکا

 هدنسهرا یصنم كنبرب (هعان) هلیسهطا (ماهارغ)

 یفیدلوا شارپآ هل زاغ و (دنوسماناش) ندهرق .ردعقاو
 .ردهرتمولیک ۸ یکاو ۲۲ ینو «هدلاح



 و و د

 هدنتیروهجب (رودآوفا) كني ونج یافیمآ س
 ید هطآ رب رکید هلمسا و هدلدتعم طیح رص هنيو

 .رددودعم ندنریارج (سوغاپالاغ) بونلو
 - وب هطآ رب هلتسا وب خد هدرپبک طيح رص س
 لوط ۷۳ 39 هلا لوح ضم ۹ بوس

 ندنرلنادوبق زیاکنا هد ۱۷۸۷ هءردعفاو هدقرش

 .ردشفوا فش۲ ندنفرط (نافنود)

)Dunuer)ue(كنه سنارف  

 ۷۹ نا RE E قرکنود
 ی رک كنئلایا « لاعش » هدنسس ضف لاعش هرتمولبک

 لزوک یسلاها ۲۵ ۰۷۱ «بولوا هلکساو ریش ر

 هبرص «یرانف یضوح E «یسهعلف «یقحر

 ریمد «قیعج تعارز یسهنانننک «یبتکم هبدادعاو

 کشت «غای هتساشن نواص «یرهنانعکود ریفابو

 نافسو یرلهقیرباف هراسو یزب نکلی یتوپپسا
 كلودح جوا هلیطخ لو ریهدرب .ردراو یراهاک سد

 .ردکدشیا كب یتراص «هلغلوب هدنسايندم

 هدیلاعش یاسا (Dunkirاk) ) رم

 ا تیم ۳ ۱ قریکنود
 بونح هرتمولیک ۷۰ كن ( ولافوب )و هدنتروهج
 هدنس ونح لحاس كلوک ( هيرا ) قرهلوا هدنمسض

 مالغاص .یسلاها ۲۳۲۰ بولوا هبصق رب عفاو

 .ردراو یتراجت یلیخو ینایل
Dun-Le-Roi ( (۳ ۰ ) كيههسنارف 

 ی یدننلابا س ۱ اورلنود
 لاعث هرتمولیک ۲۲ كناضق رکمو هدنساضف (دنور

 ۳۰ بولوا هبصق رب یرکم هیحات هدنسلفرش
 هردراو یرلهناخربهدو یندعم ریمد «یسلاها

 هدنن رق هنراو هدناسراغلب (0022) | ۰

 ندقرش «بولوا لوکرب نوزواو راط ۱ :

 هلوف هنراو ۰ ردهرتمولیک ۲۰ یلوط نالوا هبض

 لوب ریمد ندیک هفصءور ندهنراو .ردراو یطالتخا

 .رک ندنرانک كلوک و یطخ

 0۲8۲)1,) هروود هح زمین ارف

 ۳ تاهرت کن 1 E ۱ درود

 - ونح قرش هرتموابک ۱۱ كنهردنولو هد_نغاصس

 «یزات و روود»ییعی (ترتساروود) هرازملکناو هدنیش

 هلکماو هبصقرب هدنراخوب ( قد ) یراکنتیا هبت

 و و د ۳۱۹۹

 . تراسجت كلشبا كب « یسیلاسها ۱۵ ۲:۰ «بولوا

 | ضعبو یراماج زیکد «یسیهام دتیص «یمهبرص
 ۰ ردفقلنارفو راط یراقافوس ۰ ردراو ینام اکعسا

 «بولوا یمهلکسا بیرق كا ههسنارف كنهرتلکنا
 روصتم یدیدمت رضلا تص هدنس هرآ تکلع ییاو
 .ردقح هلوا هدنو یبوارب كلوب ربمد نالوا

 كلاع هدبلاعش یاشمآ (00۲۵۲)

 هدنروهج (ریشپماهوس) كنهعغج
 هرتمولیک ۲۰ (توجرو ) و هدنغاحس (دروفارتسا)

 -اس ییا كنب رہن (وفشوف) قرهلوا دنسب رض لاعش
 كلهرتمولیک ۲۵ ندنلحاس یسالطآ طبع رسو هدنلح

 رو یسلاها ٩۳۲۰۰ بولوا هبصق ر هدهفاسم

 یرهنیک ام قوجرب رونلوا كیرح هلیسهلالش روک ذم

 كلاع - .رارلشیا ردق هبهبصق رلیک كچوک .ردراو
  رکید نالوا یرکم كنتیروهج (راوالد) ندهروک ذم
 ۸۰ (نوتفنیلیو) هک ؛ردراویندیمهبصف (روود)رب
 یواها ۱۹۱۰ نکلاب «بولوا هدننونح هرتمولیک

 ۱ .ردهدنهکح یلحم رازاب رب عماج

Dovrefiield )۱ هللا | )  

 E ا جورو ا دایفروود
 1 "یصا مسا كلابج "هلسلس نالوا فورعم هلیعسا (هینرف
 : E هل روب تعحارم هنسهدام «هنبرفود»] . زدی اح

 ۱ كنبرلهدام «روود» | ( 01۲۲05 )
 [ هل روب تعحاص هنر

 ۱ هک ر درجن رب هدقلدژاب را (06۲0]) ل
 | كنفاجس هه روك هدنفیالو رتس 8 زد

 ۱ لوود یبرف یرکیدو قرش یرب هدنساضق هنرسک

 . ندا ناعبن ندنرلغاط (سومارف) و (هقچر) هلیما
 . «هلایرج یرعوط هبیاعش برط «لکشنلاب ندیاچ یکیا
 | د یاچ (قورتنو) نالوا یغایآ كنلوک (قورتنو)
 ۴ بوشود هنسهووا هصروک «هرکص ندکدتیا ذحا

 ۱  «رورلادعب ندنچا یرالوک (كلام )و (هنیریوسا)
 ۱ یک ك ج هلیکود ه(یموقشا) «قرهقآ هلتسه زآ ۶

 | هرب ندرب «هدلاح یکیدنیا برقت یخ هروک ذم رم

 ۱ (تارب)و «رشود هنسهووآ (هکازوم)

 | لاعش ینعی هدنسیفاشآ هرتم ولبک ۱۲ تن ههبصق

 هر (تاری) هرکید مانو (نوسوا ) هدنسنیم
 ۱ یعب (تنکرا) هلرکید ماو (نامس) «ثلر4-شل رب

 ۱ در2

COC ۴ ۰ ۱... لک 

 | هروود
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 اب نیو هک. رد لیت ینا راک |
 هو ؟ردبا هظفاح ینمان (یرین تارب) ابو (لوود)
 قوچ ربو «قش یتسهووا هکازوم « هللاي رج یغوط
 هلبرادس موق یلغلقاطب هنپ كرهدبا لیکشت رلقلفاطب
 یبصنم .رولیکود هنیزهکد قیاردآ ندزعآر دو دم

 هلبرب تارب ۰ روینلو راهم عساو هدنفارطا
 ردق هنصنمو ۱۰۰ یسارح نالوا ردق هبهصشلرپ
 یروک ذم وه بس ۳ ردهدنلوط هرتم ولبک ۵

 كنسهبصق هبرسکو هدنسهرآ كياچ یکیا ندا لیکشت
 لیکشت ینسهبحان هنشلېب بولوا عقاو هدنسض لاعش
 تنهمعشو .ریلیریو ین ( لوود ) یخد هیهع ندیا
 هل راثراسج ؛بولوا لسمو دژانرآ الماک یسیلاسها

 ۰ راردرویشم

 -Devons, De هد وود دوحا ا ©

 7 9 ی ۱ نزد
 نلنیدیانق لوئسیرب هل زیکد هشنامو ہد ضف بوذح

 تلایاو هطخ رب هدهربرح هبش ی.دنسهزا رفروک

 ندنسبقرش مسق كنهروک ذم *هریرح هبش «بولوا
 هرتمولیک عبرم ۰۲۱۲۸ یمهیعطس ٌهحاسم .ردنرابع

 یسضارا .ردراو یسلاها ۱۱۰۰۰۰ بولوا

  انصو تعارزو قوچ كب ینداعم بولوا یل هضراع

 . ردقوچ یراهاکساو هبصقو ربش .ردیرلیا كب یعب

 (North Devon -یامش | ۰

 2 (یراپ) عقاو 1 ۱ تر
 لاعش كنبرفروک (نفاب) «بولوا هر رج كوییرب ندن
 (رتساقنال) ًابونجو (سنوح) ًالاعث .ردعفاو هدنسپض
 هردشواقیرفن ندراهطآ رکید هلبرازاف و (ووراب) و
 یاد نامه یک رلفرطوا راس «هدهسیا رب رب عساو
 هردنوکسم ريغ «بولوا روئسم هلزوو راق هدنروص

(Devonport) ( « ۹هدهرتکنا  

 لناس تا ( نرم )] ته
 - رق (ثوهلب) .بولوا هلکماو ریثرب هدنس وئح

 هدنلخاد یرفروک توهلبو هدنسهبرط تهحو هدنب
 ۰6 ۰۰۰ .ردعفاو هدنبصنم كني (رما) قروآ
 یرلنعموحو هاکتسد صوص هنلاعا نافسو یسیلاها

 هر ید) راز, هللا (هزورنوتسا) و تو .ردراو

 لیکشن هرو رب هلبمسا «ربش جوا» ینعب (نووت
 ةو وديا

 ی و د ۳۱۹۷

 تعحارم هنسهدام « نوود »]

  ۱ E.هبروب [

 هرنم ولبک ۷ ًایرقن ی
 ضعب « بولوا ریرب هدنلایث قاهود

 هقینع راثآ قاط رب هلاق ندرلپروثآ یکسا هدنرالح

 .ردشغلو

Eهبرصیق كنتیالو هرفنا (راصح هرق) ۱  
 هرتهولبک ۵۰ كنههرمصیقو هدنغاعتس

 هبصق كچوک رب یرکم اضق هدنسبض بونج
 «یسهصلفرب بیرغو یکسا هلیعسا ( رابصز ) .بولوا

 یعماج جاق رب قرهلوا زسهرانمو بارخ یرثکا

 (هرون) دوخا (هنابت) .ردراو یسیلاها ردق ۲۰۰۰و

 نونظم یفیدلوا هدنلحم كنعدق ریش (هرتسی وک) یو
 تموکح یتح .بولوا بارخو كورتم هدلاح یر دعشو
 .هبرف (كروا) نالواعماج یبیلاحا ۰۰ ۰یندیغانوق

 - هیحان (هرتسوک )یماضق ولهود س .ردشغلوالقنهنس

 یارشمكتالو .بولوا بكرم ندههرق ۵۷ ربارب هلیس

 هاو هبرصیق سفن الاعش هلغشلوب هدنسیقمش بونح
 ید ًایونح فنط 7 ساویس فرش « هلل رلاضق وص

 .هدار ۲۵۰۰۰ یسلاها هرددودح هل راتالو هبنوق

 یمرا یروصفو اسم یمظعا مسق « بولوا هدنرا

 .رلردملکتم هلا کرن ناسل یسهلج «هدهسیا مورو
 الی « بولوا هووا هرزوا تیموع یسضارا

 ۰ رددودحم هل رلکنا یغاط شدحرا

 هدن رق رويا شیو هغر هددادغب

 (یریود) یربره «بولوا هبرقرب
 .ردشملوب ىسار طقسم كلا ضعب بقلم هلببقل
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 | هر و
 

 كرا رح سشن هدرا رح (100012)
 ۱۳ تر هره واک ا ا تدد

 ؛یسلاها ۲۱۲ ًاعم هلراراوح «بولوا هبصقرب
 قوچ كي هدنفاررطاو یروسرب کما «یسهناخهنسخو
 .ردراو یرلفاب

 (لبو ) كنهواکنا (0۲1269)) ۰

 ( تنک نووآ ) قرهلوا هدنسا ضط لاش هرم وایک

 «یملاحا ۹۸:۰ «بولوا هبصقرب هدنرزوا یودح

 ۰ ردراو یرلهقیرباف شب راو ینفوم لو رپمد



 ی و د

° ı43 (Doesbor 

 1 داش هد | عدوبسود
 كنیربن (لسیا) قرهلوا هدنسف بونح هرتمولیک
 4 ۵۱ ۵ «بولوا هبصقر یدکی هیحات هدنزیع لحاس

 .ردراو یتراجم یلیخ هلی هبنبا لزوک شعبو یسیلاها

Gate (۲6۲۱۲5  ) ىپ 

 یاشمآ «یسویق ناطبش ۱ هناغ سل ود

 یایفو هدننکلع (عنیموو) تن هم تالاع هدیلاعش

 ضرع ۲ ۲۹۳ بولوا زافو رب بیر هدرلفاط
 ندرع یاذحو هدیف لوط ۱۹۰۳ ۰۰۲ هلبا یلاعش
 ۲۳۰ یلوط كزاو .ردهدنماذترا هرام ۰
 بول وا هدنسهرآ هرتم ۲۰ هللا ۱۲ یلشبنکو هرتم

 - ایق تكيد مد تكسکو هدایز ندهرنم ۰ ندناب کیا

 رب هلیعسا (ایاین) ندنجما زانو وب .ردطاح هلرا

 لیکشت رانا اغاچ لزوک یرهراچ مرابف «بوقآ اپ
 هردیا

Devil’s Lake)يب )  

 یاقیرمآ 1 لوک ناطیش / ۸ کال ساب ود

 ۵۸ چە (هنوفاد) نهم كلام هدیااعش

 - وا لوکرب ہد لوط ۱۰۱۲ هلا یلاش ضم
 یی دل وا عقم هرنم( ۵٩۰ ندرح یاذح یحطس بول

 كسکو هرتم ۷ ۰ ىلا ۵۰ ندام ae یرا راذک .هدلاح

 - ولیک ۲۵ یکاو ۷۰ یو هبط ندفرش .ردکیدو

 عفاو هدندودح نویذیمود «بوسیاوا یغایآ .ردهرتم
 هردبا ذخا ینغایآ كوک كچوکر ب

Deville 1۵5 Rouen) | ۰ 

 11 یغاشآ ی نور سل لود

 عبا هنفامرا (هندس) و هدنساص (نور) كنئلایا

 4۱۸۰ بولوا هبصقرب هدنرانک خاص كنباچ (یاق)
 .ردراو یمهشرباق هنسا رکو یم هناخریمد یسلاها

Duillius Nepos ۰ 

 ره 3 ۱ سوپ سوی ود
 و نديا برح ار لوا كا ندرلبلامور « بولوا
 ىلحاوس هیلج» هدنرلذرا ۲۱۰ دالا لبق .ردیاذ

 ۵۸ كرلنوو .بودبا برح ارحب هلرللجانرف هدنبرق
 میظعت لاک هدنندوع هامور ۰ یدیشعا طرص ساک

 رب هنیداب كنيقفوم و ‹«قرەنلوا لابةتسا هلمارک او

 یراح یداح 46 ۵ + ۰ + « یر هناتسرد هرات و ۱ هردیقاب یععقرب مویلا هک «یدشلوا رکز ید نوئس

۳۹۸ 

 ؛ ۳۹9و

 ی و د

 23 نتنلقت ندنسیحاو نازا] .
 كیوبای ندماش كولموینغبدلوا هبصق 7

 حونفلا وا )ا ندننادرک اش كنيلاع ماماو ىنطو
 یفبدنلویمآر طفسم كن (یودلا روصنمن هلن
 ۱ و هدنبررذ رواسب س .رودیا ناب یوج توفاب

 ۱ هد « نادلبلا میگم » ید ینیدنلو هبرف رب ها

 هردروک ذم

(Dvina) ۱ fهد مد كنهیسور  
 ضم ۲۱ ۲۰ «بولوا قامربار) +

 ۳ هو ا (هخدیو) نشرب بیام
 (لکناخرآ ) «هلنابرح یرضوط هیبرف لاب «لکدقلاب
 هبیلامش دمجم رص هدنسیغاشآ هرتمولیک 4۰ كنب ربش
 .رولیکودهنرفروک لکناخرآ زیکد یفآ یلاوث طور

 وب یربش لکناخرآ «بولیرتآ هلوف چاق رب هدنبصنم
 ۲۹۰ یمارجم .ردعقاو هدنسهطقن یعشت كرالوق
 «ردلاص هنافس ریس «بولوا هدنلوط هرتهولبک

 (هغاو) ندلوص یرلعبات هجاشاب ردفوچ كب یغبلابو
 -(هفدجو) روک ذم هردرلیاچ ( هغتیپ ) ندغاصو

 (هنیرتف) نالوا شلجآ هدنسهرآ یربن (هماف) هلب ربل
 (اغلوو) نالوا بصنم هرزخ رص هلا (هنیود) یلودج
 قیرط نافس ریس رب نوزوا هدنسهرآ یراقامربا

 نالوا هدنیکح یعبنم كنلوخ وش .روبدیا لیکشت
 هدنسهرآ یلوک ( ورزوا هل ) هلبلوک (هنوقسذب وق)

 (هون) یبهنیود ځد یلودح ( نولیرک) نالوا
 .روریدنلوب هدطالنخا هلقطلاب رصو هلرلوک

 تكنهسور ۵

 ۳ ) زر ا ۱ ا 3

 نالوا یرب كرر یکیا ندیا بیکرت یتغامربا (هنیود)

 ندرافلقاطب ماطر بولوا یاچرب مبان ه(هنوخوس)
 .ردبا نایرح هدنجا كرلنامروا یرف وط هلاعش لاعب
 ۰ ضعب نیزاب «بولوا هرتمولیک ۲۰۰ یلوط كنسارحم
 هروروف هدرالح

êهدنشلاا « لاعش » كنهسنارف (00121) ۱  

 هدنیونج هرتمولیک ۳۲ ۵ ( لبل) و
 اضق هدنرزوا یر (هراقسا) عبات 4 ( وقسا ) و
 یحوط «یسلاحا ۱۹۰۰۰ «بولوا هبصقرب یدرکم

 «یونغلاراد < ینام اکعسا «یسهاضوط < ینکم

 مرو قیسوم «ینکم زاكا «یتالعما رادو ۳۳۳

۱ 
۱ 



 ر ۵ د

 یسهزومیببط خٍراثو هقیتع ران او مسر یمهلاذنک
 4 «دغاک هربب «یسهینفو هیلک تایعچ ددعثم

 ههراسو تابوبحو یراهقیراف هرناسو ماج «شباق
 هبصق رب سا كب .ردراو تراب تاشیا یقلعتم
 هلزاقاقوس لزوکو مظتنم «بودیا دد ؛هدفسیا

 .ردراو یمهینا

 هدیونح یاشمآ ( 0۷12 ) ۱ هو

 (نوزامآ) كنت روهج (الئوزو) ) ۰
 هدنس هلام یبرغ كنلابح *هلسلس (هعراپاریس) و هدنشلابا
 دلا یفیدلوا یعافنرا هرتم ۲۶۷ «بولوا غاطرب

 قالبچو قلابق یسهورذ نکیزوک ندرلقازوا كب
 ( قوروا ) هردروئسم هل لنامروا هسیا یرکتاو

 كغاطوو نیشالوط یرلکتا كغاطو یهظع رب

 لوقرب هب (ورغن ور) عبات هنغامریا (نوزامآ) هدنلآ

 هدننبب یسالطآ طبع رع هلیزیکد لیتا قرهنازوا
 یعیبط ندنسهرا یمهعساو كلاع ایلیزاربو الئوژنو
 ۰ ردیا لیکشت لودحرب

(Duisbourg) | ۰ 5كنهبسو رپ  

 SE 24 وسد
 «هدنلامش هرتم ولیک ۲۲ تكفرودلسودو هدنتلابا

 نایک ود هنر هدیغاشا اهد هایثیع لحاس تنب رم نیر

 ییاو قرهلوا هدنبرق یراسپ لحاس كنباچ (رور)

 ریشر یدرکم اضق هدنرزوا لودح یهدنسهرآ ری
 ینقوم لو ریمد «یسلاها ۲۷ ۲۸۰ «بولوا

 نوتوت «هربب «هموبیک داوم هلبا هشغا عونتمو كيلا
 تالشیا «یراهناخابوو هناخربمد هل رلهقبر اف هریاسو

 بناکمو ينکم عیانص «یمهطوا تعارز «ینراجت
 راو ید ینونفلا راد .ردراو یسهعوئثم هراس

 .ردشفوا لق هفرودلسود هد ۱۸۲۱ «هدهسیدیا

 هدیاتسناغفا «یوک یجاح» یعب

 1 مو ۲ راه ۱ یا و
 (ناسکرا) نایکود ه(بادنک را) عبا ه(دنله)و هدنب

 مکحسم هدنرزوا یر
 .ردراو یسیلاها

 ۵ CC ۹ ےعم > مد دل وا یداور هدنوم سطح بم
 .ردروک ذم هد « نادلبلا 2

 ۲۰۰۰ «بولوا هبصق رب

 لغواو یسیدنک (یلسالا مرحالا ن) ۱ زا

 ۲ ها ردیدهباصع راد نیرصن

 لھ د ۷۱۹۹

 اح هرو اشو هدننهح بص رژرهد

 یداورب رویم هلرا هاو غاب هدنسهرآ راغاط نالوا

 ۰ ردراو یسلاها ۳۰ ۰ ۰ «بولوا هیصق رب هدنجا

 ی 0۹ ۳

 كچوکرب هدنسبیرغ لحاس وا ۰ ۰
 ۰ رو دیآ نام یوج توقاي یغیدلوا هبصق

 هدنشابا تاربم كنادسدنه (۲۵۲۲۵)

 - رش لاعش هرتمولیک ۰ كناربم و

 هیصقر یارک تكنساصف (نود هرهد) هدنساق

 ۰ ردراو یسلاها ۷ ۵۱ ۵ «بولوا

 هلبا مزراوخو E ناردزام ۱ ناتسهد
 هیحاو هبصق رب هدنبرف ناجرح

 تارهو هبصق رب هلا وب ید هدنام رک ےس .یدیا

 هد « نادلبلا مجم » یفیدنلو هیحانرب هدنبرق
 .ردروک ذم

 ریهاشم یرود دخولا نوراه ۱ کد
 رواس یدنح بولوا ندکسانطا

 هدنسیب ی سه كل و سم ۱ رویهد

 وا هبرف رب لوس ندنلاعا هزبح

 توقا یغیدنلوب یمآر طقسم كریهاشم ضعب «بو)

 .رویدیا نایب یوج
 « بولوا 3 ندنافاضم یر كهد

 ۔ وہ یسار طقسم لریھا شم ضعب

 .ردروک ذم هد « نادلبلا يحم » یعیدنل

 ا لام شب هدرحلرص ۱ فود
 لر ارح نائلو هدنس رو عوصمو

 یسلاصا ۱۵۰۰۰ هدهرق ۱۰ «بولوا کوس لا

 هلا (كلهد) هن کوب ]| كشنرابربوک .ردراو

 ندی صو یهو یسلاها .ردعقاو هدنس ضف لحاس

 رویشم هلیدیص یهیا هدننامز كرابلامور .ردیکم
 (هدلاح یی دیش ۰ یدیا راو یراص نکنز «بولوا

 ضآ كب یماوه ۰ ردکورتم یدیص ایو دوقفم یجیا
 هلرلم رحم هدننامز هب ومآ تلود ندنعب دل وا قاصصو

 (یلحد) .یدرونلوا ین ههطآ و یرلمیتم تسایس
 اويس هدنسهدام « لحد » «بولوا هقشب یسهطآ
 هردشوا نظ ۳ یسکیا

 -ریشآروبغم كا كناتسدنه (۳011:) یه
 ندنلوخدآ كرازلکنا .بولوا ندنرل



 له د

 كناتسدنه نوتبو خاب كنهروه ةيمالسا تلود لوا
 هبزملکنا تموکح باب هدلاح یکیدع# .یدبا ی رکھ

 هرزوا یقئسم طخ كنهنکلک .ردیدرکیم تلایا هدنس

 لاعش هرتمولیک ۱۰۲۸ هلیطخ لو ریمدو ۰

 هدنسیفرش لاع هرثمولیک ۱۷۹ كنهرکا هدنسض

 قرهلوا هدنسهفرمش بونح هرتمولیک 44۸ كروهالو
 ۲۸۲ 4۰" و هدعافترا كلدرتم ۲۰۲ ندرص یاذح
 هدیفرش لوط ۷ ۲ ۸۲ هلا یلامٹ ضع ۲

 «بولوا هدنرادقم ۱۷۳ ۳۹۳ یسلاها . ردعقاو

 رب (هنج) عبا هنغامریا كنک .ردلسم یبظعا ممق
 عساو نالوا دنع یضوط هبونحو هدنرانک یهظع

 روش رب مءدق كب «بولوا سوم هدنحا كنهووا رب

 لدبت رلتلود یرب ندهعدق هنمزا «رارب هلیسلوا

 ندیکیو بی رخ هل ا-ءفد ید ریش فک دتبا ددحصو

 شعبو هلراهلاربو هووا روک ذم «هلغلوا شمل دیا انب

 ندهبروع كولم یلهد یکی . ردولع هلا هبقاب راآ
 ناهعهاش كر هل دیادب دو سیسأت ندنف رط ناهعهاش

 عساو و زود یراقاقوس .ردفورعم ید هلیعسا دابا

 قشهجوا رب ندحوا رب یررش صوصخیلع ؛بولوا
 تارهوح هک «ردراویسهداج رب یرطوطو شیک ردنا

 ی هذاق نو آو شوکو رللاش هلرلشاخ یلهمربصو

 لتبق او لزوک لا كنیلهد هلا هراسو هبعکچ
 هردهدهداج ول ید رلیشراچ یفیدلتاص كننالوعم

 هروس رب نالوا یسهرئاد طبح هرتمولیک ۱۱ ریش
 ۰ ردراو یسویق ۱۱ «بولوا طاحم هلرلحر ددعتمو

 قو رب ومع ندو ییارس كنهروع كولم
 یواح یبهعنصم هينا ېک راسو ماج هلپا هشرمش عماوح
 كنهنجو هدنسهبقرش تهح رش هعلق جا نالوا

 هدلاح ییدعش كنهروک ذم هعنصم ٌهشا ۰ ردهدنراذک

 تکوش كنهیمالسا تلود « بولوا مئاق یزآ كب

 یغوچ كنهسقن راثآو ندبا تلالد هنتیظلو
 اذه عم . ردشفل وا بیر و مده مازغلالاپ

 د وفقم یمهیمالسا زا[ عنصمو میسح كب ل ریش

 عنصم كي لومعم ندعم هبنبو هایسو ضا .بویلوا

 «هایس دچسم» یتعی (دجمالاک ) «یریبکم ماجرب نرزعو
 یس هیج هينا قوچ كب راسو ینبرشعماجرب رکید هلیمسا
 هدنحراخ كروس یسهعنصم رابآ لصا نکل .ردراو

 یرلهعلشاب لرلنوب « بولوا هدهووا نالوا کود

۷۷۰۰ 
 ی
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 نانلوا بیرغ ندنفرط تكنلروهت «یرهالشاب ندلامش
 دبعم رب هدنسا (الیک هنارو ) «ییارس كهاش زوربف

 «یسهرت كهاش نوا «یعماج یدول تاود «عدق

 ميسج شوا سیسأت ندنفرط هجار مان هکنیسیب
 ماظن «یمهر كکنح ردفص یلاو دوا «هنادصر

 نیدلا بطق «رلهبرت ددعتم یهدنفارطاو یعماج نیدلا
 هرتم ۷۰ هللا (هعج دصس) ششلوا انب ندنفرط هاش
 «یسوبق نیدلا ءالع «هرانم عنصم نالوا هدنعاشرا

 شلدیا سیسأت لوا هنس ۱۵۰۰ «یسهرت كشقلا
 مسح نالوا هدنعاقنرا هرم ۱6 «ران ونس هرص رب

 ندرلشاط میسح كهاش قلغت تیابنو نونس ریهد رب
 یکی كرازیلکنا ۰ ردهراسو یمهینبا بيض لومعم
 «بولوا هدنلاعش لرېه ید هلح یرلکدتبا یلیکشت

 .ردطاح هلرل هاب لزوک
  هدنرلباک دنه یکسا «بولوا مدق كب ی روش یلهد

  هناسح هراینمهرب هردروک ذم هلیسا (هنخ هردنبا)

 لوا هنس ۲۰۰۰ نداسدع دالیم كربث و هروک

 كلوب هدهسیا روباک م زال یسلوا شادیا ا

 دنه لوا هنس ۰۷ نددالیم .ردلوهح ینعع هجرد

 _ یرلهبارخ كروک ذم مدق رهش (ولید) ندنرارادرگح
 ا ا ر لیا (یلهد) هنیرزوا
 ا يا كنم الس توی تفو یلوخرب
 (جونق) «یرهنلوا كرت هرکص ندقدنلوا نیبزت هرات آ

 -الیم حجرات ۱۱۲ و ؛شفلوا ذاا تخباپ یربش
 ندیکی ندنف رط رادیکح مات (اود هلسب و) هدنسد د

 جرات ٩۹۰ .یدیا شلدا لقن هبلهد تموکح تخت

 ندنرارادرس یروغ نیدلا بارش دغ هدنسد رج
  رادرمس هدعب ‹«قرەنلوا جف ندنفرط نیدلا بطق

 تااپ ییلهد «هدنکیدننا لالفتسا نالعا هیلاراغشم
 ۱ - یلعو یرلفلخ رک یسیدنک كركو ؛شغا ذاا

 هعنصم راب | قوچ ر نيدلا ءالعو شعلا صوصا

 هد ۷۲۱ .ردرلشلیا تمه هننیزئو عیسو هلیسهوالع

  هثلود یکیدنبا سبسأت ی لطبض یبیلهد هاش یقلغت
  یرطوط هقرش هرتمولبک جاق رب كرهدیا ذاضفا تخباپ

 هاش ثلاث هاش زوریف ندنرلفلخ كنوبو ؛شہکچ

 _ ۰ ردسشلیا لق هنیرب كن (هنخیاردنبا) یکما یرغوط
 بیرخت نونیسب ندنفرط كناروهت هدنخرات ۰
 تلود هرکص هنس ۱۵ «قرهلوا لنق یسلاهاو
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 - وا ذاشا تخبایو «ییسأت ندیکی ندنفرط هدول
 ن هاش نوامه ندروع دافحا هد ٩۱۲ .یدش

 ندنفالخاو ؛شعا ذاخا تبا هلطبض یب هد راب

 هروهالو دابآ هلاو هرکا یتضیاپ ریکناهج هلبا هاش ربکا
 هدهسرلشخارب هدلاح رب ككورتم ییلهد كرهدیا لقن

 ندیکی ید ناهعم اش هدنخن رات ۱۰۶۱ تاچ

 دانا تیا كرهدبا هیعس (دابآ ناهجهاش) «هاراعا
 هردو یربش یلهد نالوا دوحوم موبلا هک «ردشعا

 جوا ندنفرط رلهنارهم هل رلبلناففاو هاش ردا هدعب

 «بویغلوا بی رخت نوئسب «هدهسیا شالوا اغ هعفد

 هلالس رازبلکنا هدنسیرجه مرا ۱۲۲۱ تیاهن
 - رادمکح یلهد نالوا ندناهجهاش دافحاو ندهروه

 «هلیسس هنابم كا هظفاحم ندنزواجت كرلهنار هم ییرا
 یبهبرووت كولم هدنفیقح كرهدبا لاخدا رکسع هررش
 ؛شعا هظفاحم هدلاح رب قوقومو سوبحم هدرېش و

 هرتاکنا «هنیرزوا مایق نالو عوقو هد ۱۲۷6 و

 «هلطبض یریش هرکص ندءرمصاسح نوزوا رب یلود
 ندنیما ییهدو «عفر ید ینمان كنهرو۶ تلود

 همنغص ی تلابا رب یداع «نوجا تكمروشود

 هیعفومتیمها قص ۲ .ردشابا قاحلا هنئموکح باصپ

 هناتسدنه نوتب كنيلهد رلیلدنه «هليبسحیسهبخ رانو
 غراف ندکعا بلطو وزرا یتسفلوا ذاضفا کرم
 - وطاربعا ناتسدنه تكنسهجلارق هرتاکنا «رارویلوا

 یلهد .ردشفلوا نالعا اسر هد ربش وا ید یغل هر

 ًاشنم كناوذ قوچ رب ندمالسا یابداو الع ریهاشم
 هردسار طقسمو

 .لعو هدنلرط عا تیر رج | او
 ر, عساو هدنسیونح ےسف صوصخا

 تومرضحابونح “نع ٣ در لاش بولوا نایاب

 .رددودعح هل رل هطخ اسحو ناع فرش هر حعو

 نایاب رم راط هلیعسا ( رغصالا دوشن ) ندنتهح لاعش
 ثكرهدیا دادنما هل کرا ا هلبا دره هدننروص

 (ربک الا دوفن ) یهدنسهرا ماشلا رب هلی سیضارا رمش
 ندیرظ انهد لصا .ردیا قاصتلا بسک یخد هلیابایب

 «بولوا زواصم یهبفارغح هحرد ق یکیا هفرش

 . ردببرق هبهیفارغج جرد ییا ید هبونج ندلاعش
 نوتسب ندراجشاو تانابلو وص ارصع شینک و
 .ردیا زاربا یروص یسایرد موق رب ؛بولوا مورح
 ندهرتم ۱۲۰ هرزوا یطسو دح قلن رد كموق

 ۱ ی د ۱۳۱۳

 لیکشت یغد راهئو راغاط شعب «بولوا هدیز
 هعفد شعب ؛بولوا لوحمو رحم ران و «هدهسردیا
 وه «قرهلق هدنتلا كموق الماك راناوراک وب

 هدرارپ ضعبو تینارغ یتلآ كموق .رارولوا كالهو
 رکذ هدی راق و .ردقلابق ترابع ندنشاط تلازاب

 هتساعح* انهد ًاضعب ید ییایاس ( رغصالا دوقن ) نانلوا

 انهد یرلکدتیا قش كرلناوراک لصا «بولوا لخاد

 هسنو ؛ردیرارانکو هشوک ضعب كنانهد هوس و

 لاحم كمربك هجا هللا قش ندهئروا ییانهد كوب

 .رددنلیبق

 و مر و مدت | ناجریخنهد هفا | برت هدیاحش رذا | م ۷3
 نابکود هلوک روک ذم «بولوا هبصق رب هدننهح قرش

 كوي كنو یوج توفای ءردعقاو هدنرزوا كياچ رب

 هدلاح ییدعث «هدهسرویدبا نایب یغیدلوا ریش رب
 شعشود ندنیمها هدعب ندنغیدلوا هبصق رب چوک
 هردکرک هساوا

 ورم كلص هل الو لص

 32 رم اضق هدننهج لاش ۱ كوهد
 هلاق ندنامز رایروآ هدنفارطا «بولوا هبرق رب
 یماضق لوهد س هردشفو هفبنع را قوچ رب

 یواح ییهبرق ۲۱۱ ریارب هلیسسهیحان ( یزورم )
 هرددرک هرزوا تبرثک | یسلاها «بولوا

 چاق رب هلعسا و هدهیایرب لوس (60)1) ۱

 (سلاو)یرب ندن رلکویب كلا .ردراو رج
 هدنالرا «هلرورم ندنجا (رتسچ) «بولوا هدننکلع
 هدهبچوقسا ید یر رکید س ,رولیکود هنب زیکد

 «قرهقا یرفوط هبونح فللاعت ندنغاط (لوتنرک )

 هدنبرق (ندربآ ) «هرکص ندنایرج كلهرتمولیک ۰
 .رولوا بصنم هب ىلا عش رع

)Dia 5لآ هدو روا  

 «بولوا متر طوبم ا ۱ هرب ید
 (دوو) هلا (هلاو) و هدنسس یظ یابننم كنبرلبلآ هنرب
 یمهورذ تكسکو لا . ردعقاو هدنسهزا یرلنیروهج

 خد یراهرد زوب «بولوا «دنعافترا هرم ۰
 .ردراو

 امور (Dialumenianus) اِ
 ك (نیرقام) نیر را | ند ایتموداید



 ۱ ی د

 ۲۱۷ هرکص ندشافو كن (هلفارق) «بولوا یلغوا
 كيرمشت هتنطلس ندنفرط یردن هدنسیدالپم عرات
 یرکسع یدک هرکص هنس رب «هدسیا ششلوا

 .ردشش وا لثف ندنفرط

 هرنغاصس دی زاب كنال ترا | ۰

 3 ی
 ۔ انک یلاچ دامو هدنکتا ترش لاعش كفاطالا قر4

 ها ردق ۲۰۰۰ «بولواهبصقر یرکم اضق هدیر

 نابدص ٤ «یساسلک۱ «یسهس ردم ۱ یعءاج ۲ «یسل

 یساضق نداد س .ردراو یسهعلف بارخرو یتکم

 لامش «بولوا عقاو هدننهج برغ كنساضق دیزیابسفن
 ندنفرط یب بونحو اسیلک هرف ندننهج یبض
 هبحأت ۲ یعیدلوا یواح . رددودح هب راو باع

 درک یرنکا «بولوا یواح یبهیرق ۷۹ ریار, هل
 «هرزوا قلوا قمرا یروصقو لسم قرهلوا كرو
 عفترمو قلغاط یسیضارا .ردراو یسیلاها ۱۰ ۹
 ؛یادغب یئالوصحم . ردزآ یسهینابا هوق .بولوا
 تارف .ردنرابع ندرلهزبس عب هلابوبح راسو هبرآ
 نالوا کوی كاو یرب رب ییا ندیا لیکشت یتغامربا
 ییا هدنلخاد انضف .ردهداضق و یعینم كنباچ دارم

 ,ردبادروکوک یرب «بونل و هعلباق
 انآ ثارف لصا نم مما و نیکی ] " ۳ .رو هنیالورب هلبا ربش رب موم ۱ رکب رابد

 ۔امش ممق كنسهعساو هطخ هریرج یهدنسهرآ هلجد
 هبهریرح د مالسالا لبق راب ص .ردصوصم هتسیل
 رانموکح كل جوک ضعبو < ناکسا «بودیا لوحد

 یسایق لاو نب رکب هدرص وب . یدراشغا لیکقت
 - رب هدنسیلاث مسف نالوا عفلرعو قلغاط كنهربنج
 هيس ( رکبراید) هروک ذم تهج هلدبسانم و بوشل
 (دمآ ) هرکی دید ( رکی راید) مویلا یدوکس . یدشوا

 یند یععف یبو اج قرش كنهررح . یدیآ یروش
 هی هعیر راید هلتبسن ههم ر ی نانو یرلنک اس
 یرکبراید هعفد شعب هلغلوا معا مسا و «بوشوا

 قرش مسف نوتب كنهررج «هرزوا یا وا لماش یخد
 ننهروک ذم هطخ .یدروشلوا قالطا هنسلاعشو

 ترج هیاروا ندبرع لئابق هسا یم یلونج برق
 هيم (رضم راید) هلثبسن «(رمضم ی ) نالوا شا
 هنبرلهدام «یتالو رکیراید» و « هریرح »| .یدشفلوا

 [ «هلیروپپ تعجارح یخد

 ]| ی د ¥+

 هرب رح یناغع یایسسا . یر هش ۱ ۱۱۴ راد

 قرلوا هدنلاشیابننم كنسهطخ | ۳ ۰
 كنیالو نالوا یمانههدنسډ رض ینعب نیک لحاس كنهلحد
 هلا یلاعش ضع ۲۷۰۲۵۲۲۰ ؛بولوا ر شر ی رک
 هرتم ۱۲۹ ندر یاذحو هديقرش لوط ۲"

 لصا «بولواریشرب روش م ویسا كب .ردعقاوهدنعاقنرا

 «بولوا لومعم ندشاط هرف یسهبنباو ؛رد(دمآ) یعسا

 ه-اک غد (دمآ هرف) « هاکغا زاربا هرظنمرب هايس
 هدیرهدار ۰ ۰ یسیلاها . ردشاو تربش

 یردق ۰ اسم یسهدایز ند ۲۰۰۰۰ بولوا

 «یلاارمس یروصقو یدو یردق ۰ «ینمرا

 مق لنس هل سم *لاحا .ردهراسو یبوقعب ؛ینادلک

 .رديرصو درک ید یردق ۵۰۰۰ «بولوا كر یمظعا

 یند هجي صو هجدرک «بولوا هکرت یسیموع ناسل
 مراي ندنسبیف لحاس كنهلحد ریش .رینلیوس
 را هغاب لزوک هدهرآ «بولوا عقاو هدهفاسم قلتعاس
 ترد «بولوا طاصح هلروس عفلرم ییا .روینلوب

 یهعلف خیارب هدنلخادو یرلحرب قوچرب «یسوبق
 هرتموایک ۸ یسهرئاد طیحم كروس یبراخ هردراو خد
 «بولوا لزوک كب یسهرظنم ندحراخ .ردهدنلوط

 راو ید یرللحم سعب یلتراظن لزوک هدنتسوا لرش
 هایس یرلهناخو راط یرلثاقوس الخاد ؛هدهسیا

 یکسا .ردزکنا توسق یبخ فلغلوا لومعم ندشاط

 عقم هرتم ۱۰۰ ندنسیداو هلحد یغاوق تموکح
 هحهرظنمو عفوم رک «بونلو هدنرزوا كنابقرب

 كا كنسمهینبا رکیراید هجهبرامعم تانیزت كرکو
 ءابو بارخ كي «هدهسیا نایاش هغغلوا دع یسجرب

 رامور هلرلیلامور هدننورد هعاف چا .ردکورتم هیلع
 هب هناتحالس یرب بونل و دبعم کیا هلاق ندشنامز

 هدربشنورد ۰ ردشلوا لیوح هشرش عماج یرکیدو

 ةیدادعارب «هسردم ٩ .دحس ۲۲ «فیرمش عماج ۸

 هیکلم هیدش ررو هرکسع هیدشر رب «هیکلم

 «یتکم نایبص ردق ۲۰ و نادا رب هلرابتکم

 نایتسرخ ۱٩ «اسبلک ۱۱ «هیکت ه هناضنک ۷

 لویرب یلیتروا سوا ؛ناخ ۱٩ «یسینادتبا بتکم
 هدرلهناخو ۱۳۰ نوجا موع «ماج ۸ «یثراچ

 یا كب یوص لرل هشچ و .رددوحوم هءذج ۰

 هریلک هربش هلبلوب وصرب قاهروصام ۲۹۰+ بولوا |



 | ی د

 رک ۱۱ هدنرزوا هلحد هدنسدغاشا تعاس عراب ل ربش

 .ردراو یر وک ربکراکرب نینمو میسج ینبم هنبرزوا

 راسو ایلواو ندنیعباتو هباعع هدنجراخو لخاد كرېش
 یرلماقم هلرلربف كئاوذ قوچرب ندمالسا ریهاشم
 قام هدایز نیزای یماوه .رونلوا ترایز .بونلو
 یعافترا كروس «بولوا قوئوص كب سکعلاب نیشیقو

 قوجرب هدنچیا كربش «ربارب هلغلوا عنام هباوه نایرح
 تباعر هنفاظن «قرهنلو ید یرلنیغب یتربوس

 .ردقو یساوه تدایح ندنفیدغوا

 «قرهنلوا ارحا رلتعنص یلیخ موبلا هدرکب راید

 ندربقاب «ناینخس رویشم «تاجوسنم ندقوماپو كہا
 . روشلوا لاسعا كاموجو هشبش «هفلتخم "یناوا
 «هناخایو ۲۰ .یسهناخراک شاخ ۲۱ «هناخابد ۸
 انلمع یمیکلموچ ۱۰ و یبهشبش ٩ «یجربقاب ۲
 یحو كا هدرلوا یک یفیدلوا دوعحوم یسه

 ربشو» .ربلبراقبچ ید هزوق یلبخ «بولبر دشت,
 هدنس هرآ یرفروک هرمهبو زیکد نا هلزکد هرف

 هرصبو دادغبو نوردنکساو نوسماص بولوا
 تيما «هلفلوا عقاو هدنعاقجا هطقن كنیراش !رط

 ۵ رللو هدلاح ییدعش «بولوا ویب كب ید یسهبراجت

 ترا یلیخ «ربارب هلیسماغلو هدنروص بولطم
 هلرللک لزوک كبو یلتیاک هدنرلهسعاب .رونلوا ارجا
 راهویم عاونا هقشب ندنرلیبک نوولو لاقتروو امرخ
 هدراهسعاب یهدنرانک يا كنهلحد ءرولوا لصاح
 .هقوا ۲۰ و رازوراق ذیذل ردق هفلهقوا یللا یسهناد
 ۰ رولوا لصاح ران واق هدردق هغل

 نروس تموکح هدنهج وا كنبربش رکبراید
 نونظم یفیدنلوا سیسأت ندنفرط یولم نان کما
 هردشغل و یخد راثآ ضعب ررح هلبطخ چ «بولوا

 هلرلارا تقو یلیخر «بوک هنبلا لرلیناساس هدعب

 هل اعفدو «شالو لادحو برح رادم هدنتس رامور

 هینرطنطسف .یدبا شم هنطبض كنب راروطاربعامور
 اشنا ییروس نیطنطسف یعکیا ندنس هرص ایق
 هن ًارخومو ؛ شا طبض رواش هدعب .بودیا
 یروس ندنفرط سوناینتسو .كرهک هنیلا كرلمور
 نامز كفوراف ترضح .یدیشفلوا لاکا یناماکعساو
 ی رلت رموح مف ن ضایع یحاف هرب رح هدشتفالخ

 یسازوا تكيهرمصا ع «بونلوا هر مداح ندنفر#

 | ی و ۲م ۳

 دلاخ ترضح نانلو لوغشم هلساح وتف ماش «هلینهح

 ی ۱۱ كنههونن ترجه «هلدادما ید هلدبلو نب
 لاخدا هنسهراد هیمالسا كل ء «قرهنلوا چ هدنلاس

 هدعف یانْا نایلس لخوا ددلاخ ترضح .ردشلوا

 هدنلاصتا فب رش عماج ید هعلق «بولوا دیش

 تقو ییخ رکب راد هدننامز رلیسابع .ردنوفدم

 نادیم هناعزانم ندیا روهظ هدنسهرا یوم هبوب

 «هرکص ندقدلوا رک هئادج ین تدمرب «بولوا

 سسأت هلیمان (ناورم لآ) هدنسبرجه حجرات ۰
 كننلود قترا ی هدعبو هنسهري#ص تلود درک ندیا

 هرکص ندنسالینسا لوغم .یدیشلوا رقم هنس هبعش رپ

 هدرکب راید تدم ررب یراتلود یل وبق قآو یلنویف هرف
 لیعاعسا هاش رکی راد هدعبو :شمروس تموکح

 هنیرزوا یبا ناریدلاچ بوک هنطبط كنبوغص

 هاحلا هنب رت مضح ناخ اس ناطاس زواب یرلکب درک

 هيلع تلود یرب ندنفووا هلکعا ماست یررشو
 تدم یلیخ رب .ردهدفلو هدنسهرادا دب كن هیناقع

 هدنابکشن تایالو «هرکص ندقدن) و ی رکھ تلابا

 ذاضنا کم هتبالو نانلوا لیکن هلیمان (رکی رابد)

 ردشتوا

 تایالو یکهدنس 4عطق اسا .یالو ۱ کت وه

 برطو قرش .ردبرب كنه یافع ل 7 7 «
 كناتسدوک هل ےس! اش ممق نلنید رکن راد لصا كس

 نالوایدودح كنه ریوح ًاناذ هدهفاسمیلیخر ندنرلنهح
 -رودبا لیکشنیدودح كتبالو یرلارحتارفو هلحد

 هني وص ناہطب «هزوا ین هلحد ندنتهح یل امش ق رمش « هد هس

 ‹هلزواح ین یبساررح تارف ید ًالاعث ,یکینیدلوادتع ردق

 رکب راید .ردیاعسوت ردق هنسار جم (ییوصیرب)عبان کوب
 نحو یخ نامش تنفر یونح برق يالو
 ندننهح قرش لاعش «مورضرا لاء «زبرعلا ةرومم

 -رلتبالو لصوم ندنفرط یبونج قرش «ناوو سیاتب
 طاح هلیفلف مصتم لقنسم روز یخد ابونح «هب
 عبر 4 A۰۰ یمهیعطس هام «بولوا دودجحو

 هردنرابع ندسوشن ۶۷۱ 2۱۲ یسلاهاو هرتمولیک

 «بولوا یهطراعو قلغاط هرزوا تیموع یسیضارا

 ی : رربشنم هب هل لس چوا هحلشا یرلغاط

 «بولوا دودعم ندنسهعظع ؟هل-هیلس ی رواط)

 هلحد یتسدداو تارفو نانلو هدنمنلاعش مسق كتبالو

 بولج هک. دیسهملس (غاط قآ) نارآ ندنسهضوح



 ۱ ی د

 هالو زبرعلا:رومعم «قرهلازوا یرفوط هبیبرف
 هرهشرب هدنبالو لخاد هلبع"ا (یغاط بارحم) و «رربک
 هک« دیسهلسلس (غاط هحهرق) یسیهکیا ؛رالاص
 «بولوا دنع یرضوط هقرش بونح ندی لاعش

 ندنسهوح تارف یتسهضوح هلجد ندنهجوآ یتدوب
 یسهیبونج دودح كنيالو یرلکنا ییونجو «رربآ
 ییونح قرش كتبالو ید یسیهچوا ؛ردبا لیکشت
 نالوا دنع هق رمد بونح ندیف لاش هنب هدنعف

 روط) ناربآ ییسهضوح كغامربا ییا روک ذم هنیو

 یند هلکد یرلغاط نیدرام هک« ردیسهلسلس (نیدام
 یس۵ طوح هلحد یمطعا ممق كتیالو .ردفو رعه

 «هلغلوا یواح یعبانم هلروک ذم رم .بولوا هدنلخاد

 هبا یغامربا تارف ءردبعسف یراقو لا كنهحوح و
 «هرکص ندکدنبا نش ینسهشوک یهدلاعش لا كتيالو

 «قرهشالوط هدعبو «لخاد هنتالو زبرعلا ةروبمم

 ییخ رو «رولوا نلصاو 4هنیدودح یالو رکب راید

 . ردنا لیکشت یدودح طخ هدننس نیتیالو هدهفاسم

 صوصخلایلعو یرانهج بونجو یلونج برغ كنيالو
 یسهنضوح تارف یراضق نیببصنو كريد «كرویس

 یسهننوح هلحد یراف رط راس «بونلو هدنلخاد

 مسق كتبالو «هرزوا قلوا بصنم هتارف .ردهدنلخاد
 «بولوا تراع ندرلهرد كجوک رلباچ نافآ هدنس یف

 ناغرز «بیحرح هجلشاب هسا ندننهج بونج
 روز هدیچوا هک« روبقآ یاج جوا هلبرلسا هفجاجو
 نالوا یعبات لوس لا كنارف «بوشلرب هدنغاصس

 یهصع عمق كتبالو .راردبا لیکشت یر (روبخ)
 هنغامرا هلحد بوقآ هدیرلاهح قرشو لاش نالوا

 یرلهصلشاپ «بولوا قوچ اهد هسیا رابنا نلیکود
 سهنالناچ ؛روزاخ «رباع هند ز ندلاعش ییعی ندلوص

 (وص هرق) خد ندیونح ینعب ندغاص «نامطاو
 .اریوط .ردرابنا كچوک غاطرب رکید هلا (وص قآ) و

 ( هدهسدا قوح یس هە راج هاہمو تنم ك ع

 ۔ابتحا یدنک رکاب یلاها هلیبس ییدعب كنیراجر خم

 هدیراق و .راردهدننب روبجم كمچب بوک | هروک هني رلج
 حاسم كالهرتمولیک عب 45 ۸۰۰ نانلوا رکذ

 لباقا یلهرتمولیک عبرم ۲۱ 4٩6 ندنسهیعس

 ۱۷۲۲و قاشاطو قلفاط هدنروص قح هلوا تعارز -

 وصحم هصلشاب .ردفانامروا ید یلهرتمواک عبرع

 ۱ ی د ۳۳۰

 (ماسوس چرب «تكجیم بل وصف « هبرآ «یادغب یال

 ناغوص «یزام «یکوک نایم «قوماپ «یمخ نتک
 میاقا هات را «نوتیز «موزوا «مداب هلا هرباسو

 ءرولوا لصاح یعاونا كراهوبم صوصخم هبهلدنعم

 رک كراز و راقو نّژاق نالوا لصاح هدنرارانک هلحد
 ه-بصفو ربش .ردقو یلاثما هدکلکوس رکو هدیذل

 «بولوا طاحم هلرلهابو خاب لزوک یسهلج كرا هرقو
 ندنسوروف كرکو هزا رک كرلهویم نالوا لصاح
 ربورش لزوک هدرکبراید .رولوا تاجارخا یلبخ
 ید رلبارش رویشم هد-:درام هللا روک ذم ربشو

 هردقوج هدیرلکجچ راس هلرللک .رونلوا لاعا

 هررجو نیبیصن هله «بولوا قوچ كب یرلاعم
 .ردرورشم یراریاچ نیم هلراکجج یابی كنبرافرط
 یرلیکو نویف صوصخ ایلعو یمهیلها تاناویح
 -ولن وق سونبرم یسیغاب كنبرلنوبف «بولوا قوچ
 .ردفاشو ۽ یغد لق كنیرلیکو بیرف هنیک كنب
 «سرف 0 ۵6۲ «ریغیص ۲۸ ۰۰۰ هدتیالو لخاد

 ٩۲۱۲۹۸۶ «هود ۲۰۰۰ .بکم ورتسا ۱

 تنبرلتا .بولوا دوحوم یک ۲٩ ۱۱۰ و نویق

 كب یرلفارصیف هلهو بوسنم هنسذح برع یغاطرب

 هود . رولوا اناوتو یربا ید یرلرتسا .ردلوبقم

 .رونلو هدرلنربشع یهدنرلنهج بونج كنبالو رکلای
 هردکنبرلتربشع برعو درک یند یغوچ كرابکونوبق
 صوص)یلع «بولوا هرزوا ترثک هدیرلپ رآ لاب

 یلیخو «ردرویشم یاب كلنیرلدهج نیبیصنو هرزج
 تاناوسیح .رونلوا جارخا ید یوم لاب رادقم

 - رص «زوموط ؛دروق «یلآ هایسو زوب :یمهیشحو
 یاس .هحرف «كیک «ناشواط «لاقح «یکلست «نالت

 د كروبط «بولوا ترابع ندهراسو یکو جوق
  هدننامز كرابلامور هدعبو كردنکسا .رونلوب یعاونا

 _یفیدلوا شلو روتسم هلرلنامروا عساو كرافرط وا

 . ییدلوا مولعم هل دابش كیراوت شازاب هدرلتقو وا
  .هراحم ندیا بیقعت یراریرب هدهغلاس نورق «هدلاح

  ییدعش ءهلغلوا شا یالتا یرلنامروا یتا رخت كرل
 «  هرزوا یفیدلشالک آ ندرلقر یکەدیراقوب «هدلاح

 | یلاها هحهتسارکو نودوا بولوا زآ كب یرلنامروا

 3 قو ی رلن دعم . ردهدکماکچ ترور ندنفرط

 ۱ هلئدعم ربقاب یهدنغاحس ینغرا رکلاب مویلا ؛هدهسیا

 قغراو دعم ربقاب نیشولف نانلوب هدنسانضف ولا



 ا ی د

 هردهدقغلوا جارخا یدروکوک (لکا) ناک هدن اضف

 كنساضق هررحو هدنسهرق (وزاه) كنساضق ناولیس
 شلوا فشک یندعم روک ید هدنسهرق تورخ

 نوتلآو شموک هلیتفو .رویغوا جارخا .هدهسیا

 تیقیزو ی دوش ن کیا رونلوا جارخا ید یرن دعم

 زوطرب هدنساضق ۳ . ردشمامهنلوا سرتسد هرلن دعم

 زوط ردق هیق ۲۵۰۰۰۰ یونس بوللو یندعم
 یسیلک مسق كزوط نالوا فرص هدنیالوو ؛راقیچ
 .رونلوا بلح ندنغاصس درعس

 ارحا عیانص ضصعب یر ندیکسا هدنتالو رکی رارد

 رکی راد ی رل رک عبانص یرحلشا «بولوا هدقغوا

 هليا هسونامو یرانچ ندقوماپ .ردبراربش نیدرام هليا
 شا اتو هيل «ییطق ندکما یعاوا درازب

 هرئاسو ابع «لاش «هداصس « ملک «یلاح ید ندکو

 . ونصم ید هلاسو اکو ناینخسو نیشم .رونلوا جەن
 نونلآقلعتم هغلیح وبق .ردندنر هحلشاب تن هیلحم تاع

 .همریص یک ینیدنلوا لامعا رايش لزوک كب ندشوکو
 رازبثو ؛ردبرلیا كب ید یرلتعنص قاحارسو كلشك

 -ربقاب .راراپاب رلهبواو راشقن لزوک ندهمربصو كا
 لاعا ید هفاتخح تالآ ندکیلجو ربهدو یناوآ ند

 قیتسف عونرب رونلوا ریبعت موطب هدنیدرام .رونلوا
 ندنسهیعانص تالومحم كتيالو .ریلیای نوباص ندنفا
 ۳ كيوب «بونلوا جارخا یرادقم هدایز ندر

 یند یرادقم بیرق هنناثلثو «لقن هیاپوروآ یسلیخ

 یسهفاسم دعب كراهلکسا .روئلوا قرع
 هدهحردو كننالومعم تالو رار هلیادقف لرالوو

 ۱ هنیدادعتسا و لیم نالوا هعیانص كتبالو اها یاور

 لمكم كرالوب « هلذلوا لیلدرب هنتسافن كنامونصمو
 فز قوح كب كعياتص و هلا یماشنا هدنروص

 «ناربا كّشالو رکبراید .رد رسهبش یکح هیلبا عسوتو

 نوسماصو هدنسهزآ یلوطاآو هروس «قارع
 هدنعج تكشرط وب یکیا نلک ندنوردنکسا و

 هیعرز تالوصح هلبس هینابنا هوق تكنسیضارا یسغو
 .دادعتساو تغلا نالوا هعیانص كنسلاهحاو یترثک كنس

 عسوت تنرا یتساقن تانس هبعانص نالوهعم هلبرا

 هلکسا هددسیا ندابسا قحهلوا بحوم ییساقرو

 هلیس هفاسم دعب كنوسماصو نوردنکسا نالوا یر
 یتراج ؛ندنفیدلوا عنام اکوب یاظتنا مدع كرالو
 هدراهنس كلوصو .ردهدکعا یلدت هبهنس ندهنس
 ۱۷۸ ۰۰۰ یالاخداو ۱۷۲ ۰۰۰ یناجارخا كتبالو

 | ی د ۳۳۰۵

 یغلاریل ۷۳۰۰۰ كنناجارخا «بولوا هدنرلهدار ارل
 .الاخدا ؛ردبک هتایالو راس یروصقو ههیبنحا كلاع
 ندهینحا كلام یعلاربل ۱۱۳۰۰۰ ید كن

 .ریلک ندنایالو راس یروصتو

 نالوا یسیموع رادقم كنسيل اها تیالو
 سم یسهدایز ندنعبر جوا كسوقن ۷۱ ۲

 لیارسا ۱۲۱۹ و نایتسرخ ۱۳۲ 4٩ «بولوا

 لاها .ردراو هرتاسو هناکنچو یدیزب كيب جاقرب هلی
 برو درک یروصفو كرت یهظعا مسق كنم سم
 السم .رونلو ید سکرچ ردق كی نوا «بولوا
 یکی یکیارب رکذاب .بولوا یس یمهلج نامه كران

 فصن «بولوا یتهرا ینصذ كران ایتسرخ .ردشابلیرق
 هرتاسو ینادلک «یلایرمس «ناتسنورب «تكيلوتف یرکید

 .ردبکم ند

 هدنالو 3 رکاب «بولوا یرک زونه قراعم

 نوتیو ېتکم هیرکسع ٌهیدشررب هلبا هیکلم ٌهیدادعارب

 صوصخم هرانالسم ها هبكلم ةيدشر « هدنیالو
 «4سردم ۷ «ینکم نایبص زبف ۲و تاکرا ۵۰

 یمرا «ثانا ۱ ۳ روید 9۵ و یا

 كنیرلناتسنورب یتمرا روکذ ۱۰ كنبرلکیلوتف

 .ادلک ثاناروروک ذ ۳ كرلمور ثانا ۳و روک ذ ٥

 روکذ ۲6 درلتایرس «ثانا ۱ و روکذ ۲۵ كرلپ

 هلرابلمارسا «ثانا ۲ و روکذ ۲ كرلندال ثادا ۱ و

 عج .ردراو یتکم یئادتبا ثانا ۱ و روکذ ۱ یخد
  بولوا ۱۸۰۰ یددع كسرادمو بناکم هدنیالو

 . رویلو عم ۱۸۷۰ و نادرک ش ۲۱

 ینحا 4- رهلشاب یرلہتکم  رلکیل وتفو ناشسورب

 ۰ رب تع درلهمهار هلراویسم«

 «بولوا قاصصكب نزای یماوه كنتبالو رکی راید
 هلیاسح دارفیقاس هرارا نازيم هرزوا یطو دح
 ' ردق ههحرد 46 و 4۰ و نرتسوک هحرد ۵
 رفصا ات یسیطسو دح ید یشدق .رافیح یخد

 رد ق هبهکرد ۲۰ ؛بولوا ترابع ندهکرد ۰
 كلبا «بوغای راق ادات هدرلن واک .رولوا ییدنیا
 رومغای هلرثک یآ جم رشیکیا یخد هدرارابب لوصو
 هلدهنطساوا كلوليا ندنط-اوا كناسو « راغاب

 ربارب هليا هیظع تالوضو .رروس مکح قلقاروق
 ره الو ادعام ندنربش رکب زاید نالوا ی رک

 هبلوئسم للع «بولوا مالغاص كب یماو» كنفرط

 ه ردهدن قو



 | ی د

 ۳۲۹ ًاعج یراهسوش شفلوا هوسن كنبالو
 ۰ ردنرابع ندهداج یا «بولوا هدنلوط هرتمولیک

 ندنق رب كنهداج ندیک هدادغب ندنوسماص یر

 ندندودح یلاعش برف كتبالو «هرزوا قلوا ترابع
 ردق هئییصن « هكرهک ندشنیدرامو رکد زاید «یتغ را

 لو وب نالوا هدنلوط هرتمولیک ۲۲۲۰ .رولوا لصاو

 ندنورخو ساویس «داقو «هیسامآ ندنوسماص

 ردف هنیبیصن «بولوا یدعبام كشرط ناک كرهک

 الو دادغبو لصوم هدهسیا شفلوا هوست قوچ زآ
 . ردشمالپا زونه یدعبام نالوا هدنلخاد یرلت

 ندبلحو كجهرېب «هفروا ندرکیراید قبرط یصکیا
 « بولوا هداج یفحهلوا لصاو هنوردنکسا كرهک

 يرض بونح كتبالو و هکروپس ندرکیراید ید كوب
 شفلوا هوت یلهرتمولیک ۱۰۳ نالوا هد هنیدو دح

 هلم ششلوا هوت یهدنتالو بلح زونه .هدهسیا
 رکد راد ید یربغ هلحد هردشمهمهدیا قاصتلا بسک

 ؛بولوا هتک قیرظار دسوال ا

 یراشبنبا هل رانی رج یلتعرس «هدهسروینلوارپس هلکلک
 .ردبلهرطاحو یلنج زكي قیرط و «ندنغیدلوا قوح

 هیاضف ۱۳ و قاجس ۳ ریز هحورب یالو رکب راید
 .ردعماج ی برق ۳۲۲۰۱ و هیحا ۸ «بولوا مسقنم

 كروس

 رکبراید

 ناولیس
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 شکذوچ

 هدیدح لوصا یحاون نانلوا رکذ هدلودج وبشا
 نداضق کم یرثکا ؛بولوا شلدیا لیکشن هرزوا

 -وکحو یراربدم هح رآ كنب زآ كيو هرونلوا هرادا و

 ۰ ردراو یرلتم 1

 :هربرح» نوچسهیخعرات لاوحا كنتيالو رکب رایدآ
 تعجارم هنبرادام «(یریش) رکب رایدو ناتسدرک "

 ۰ هردو |
Eیتالو نالوا یمانمه  

 یرب كغاصس جوا ندیا

 ندننهح یلاعش بط بولوا یغاصس رک یتعب
 هل رافجس نیدرام ندنتهج یلونج قرش «یغرا _

 مش .رددودح هلیدودح كتالو ید ندهراس تاهح

 کلا «بولوا هدنلخاد یسهنضوح هلحد یه

 .روبنلوب هدنسهنعوح تارف یس یب بونج
 «بولوا هرتمولبک عبرم ۱۷ ۵۲۰ یمهیعطس هحاسم

 «تعارز لباق یلهرتم ولیک ۱۳۸۹۲ تع 9
 یلهرتم ولیک ۵۰۲ و قلغاط یک)هرتمولیک ۲۸۲ _

 ندیشک ۱۶۲ ٩۳۲ یسلاها .ردقنامروا ید

 «درک كرت ی ۱٩۰ ٩٩ كرادقمو بولوا ترابع _

 یتیم را ی 4۰ ۹6۲ «نالسم بکم ندسکر چو برق "

 كياوتف «سقودونرواو هنیرلیتسنح ینایرسو ینادلک
 ی ۰ «نایتسرخ مسقنم هنب رلبهذم ناتسنورپو
 راس ارسا ید ی 4 «هناکنچو ید

 لاوحاو یسهیکلم نایسفت هلنالوصحم كفاهس

 یکی لوا ندنوب تامولعم كحهلریو هدنفح یسهراس "
 تحاح هنبرارکت «ندنفیدنلوا نا الصقم هدهدا
 .ردخو

 | هع راد
 یکدنسهزآ هلجد هللا تارف
 مق كاس هطح هر رح

 یربرواخ ندلصوم «بولوا مسا نلیریو هنسیفرش ۰

 | ی و ۳۳۷

 اشو رکب رابد لیٹ .یدرولوا دنع لدهن سارح

 هدرلفرطوا مالسالا لبق .یدیا دودحم هللا رمعم راد

 هلیعسا كنس هلق ون ی ندع لئابق نالوا شهثلرپ
 نالوا شمروس ۰ کح هدرکب رايد «بوشوا وي

 بوس« هنسهلببق هعیر ی یتد ( لئاو ل رکب )

 یرکی راد ًاضعب OT كنهعیر راد ‹ندنغیدنلوب

 هدلاع ره .رونلوا یه «هرزوا قلوا لما شید

 دوجوم هدنراا برع نیخ رومو نویفارفج مساوب
 «“ررح»] , ردلعتسم ریغو كورتم مورلا «بولوا

 . بروی تعحارم ه:سهدام

 | رضم رايد
 نلیریو هنس ییونج بط نالوا هدنسهرا روباخ هلبا

 ۔رافرط جورسو طاشعثو هقرو نارح «بولوا
 یتغلفرمصتم روز هلبسشرب كنغاصس هفروا ینعب یی
 نالوا شعشلزب هدرلاروا E لبق .یدیا یواح

 نالوا شلدیا عضو هلدسن هرضه ی ندیم لئام

 « هریرح 9 ] .ردلعتسم ریفو كتورتم مویلا مساو

 [«هلبرویب تعجارم هنبرلهدام «روز» و

 رهام زنی( 2 یلدا
 كنسهعطت اقیرفآ «بولوا ندننویرص]

 . ردیفشاک كنور ديما نالوا هدنبونج یاینم
 « بودیا فشک لحم و هد دالمم جرات ۱:۸۹

 یبالوط ند را هن وط رف یغیدلوا راچود هداروا
 زیکت رو یدهسدا شعا وین «یلورب با رطصا»

 هنیدیما کیم دیک هنبرافرط دنه نداروا یلارف
 .یدشعارایتخا ینسا « ینورب دما » لدب هعساو «ءانب

 هبهنوط رفرب یلتدش هدنسیدالبم خران ۱۶۰۰ زاید
 .ردشلوا فلت ًافورغم بولیوط

 وب رص ایاپسا (11. ظ127) س لکیم ۱ زا
 قوئسد رف ۰ .ردیلهنوغارآ بول واندنن

 تنس) هد ۱٩۵ «بولوا ندنرلشادقرآ كيمولوق

 فشک یرلندعم نونلآ (هتیاه) هدنسهررج (غنیمود
 شلوا یسلاو (وشروتروب ) هد ۱۵۰٩ و ؛شعا
 ۰ یدیا

O E 
 یعا هغوط ندانآ «بولوا ندنسارعش) “

 راسو رلهعحاف غاطرب لزوک كي «هدلاح ینیدلوا
 ارعش كوب كاو «شلوا قفوم هنبینرت راهموظنم

 و دن ۹ هل حد هلا ثارف

 تارف كنسهطخ هریرح عفاو



 ی د

 «بوفوط هدنسه رب وح (هردام) .ردشمک رو

 ۰ ردشماشاب هدیدالبم نرق یی دی نوا
 وقسود ,سدروقسیدو

 هدن دنع رل ص هسدیر سدیرومسأید

 تعحام هنس هدام «سدب روغسو د»] .ردعسا نلیربو

 [. هبروب
 ایح رق ناتو (ظ۱۸۵0۲۵3) ۱ ساروغابد

 لصانع .بولوا ندنسا رعشو

 هدنس هریرج (سولیم) .یدیا هلوکرب شلوا دازآ
 بصعتم كب ادننا .یدیشعا ذم هتبرقوهد «بوغوط

 «ندنفبدل آ یهافتا .بوروک رية رب هدعب «نکیا

 رسد ‹كرەسوك ههذاک ههلا نالوا یدقفتعم كنموق

 نددالیم ؛ندنفردلوا شفلک | هلرانیآ ضعب و ؛شلوا
 هنلناق هدعبو ؛شالوا درط ندهننآ كلوا هنس ۵

 ۰۰ دالیلالبق «ندنفیدنلوا نالعا یدعو ةافاکم

 هبهئوطرف رب .بولوا روبج هکرت ینانوب هدنخرا
 ضعب ندنراعشا .ردشغا تافو ًافورغم «هلغلت وط
 هردشلب هلو تابا

 هیدن یاش رفآ (0100010[01۵) ] ۰ ۰
 7۳1 n NRE ۱ و وفايد

 «بولوا ریرب هدنلامش كن(هنيدم)و هدنبونج كرپبک
 كلاع .ردشعا طبض یراهطقن ضعب لود هسنارف

 دوخاب ( هراقابمات ) یدرکم بولوا ندهبمالسا

 . ردیس هبصف (هرکبغ)
 ةنسسلا هنسهیصق هوقاب (121:0۲۵) ۱ فان

 «هوقای»] .ردسا نلیریو هدهیینجا
 [. هل ر ویب تعجارمع هنسهدام

 هدنغاهس (تنک) كنهرتلکنا (۳621) ۱ لا

 هرم ولیک ۲۲ كن(یربروتاف) و ل
 هدنلحاس یزیکد هشنام قرهلوا هدنسیقش بوتح
 یناماکعساو یسلاها ۸ ۲۰۰ .بولوا هلکماو هبصقرب

 . ردراو
 هدبظ یاب رفآ 9 طالارد

 هد 4هطح (راعد) ڭا مم اعتس

 یلود هسنارف «بولوا هعلقو هبصقر

 ۰ رویلب دنلوب لوفهرفر هدهرصق و

 «بولوارونرب لو عبان هلجد هدفارع 1
 بآ) هلناعن هدنتلابا ( نالدرا ) كاربا هلاید

 دود « قرهقآ یرفوط هب همان (ناورش

 ند_:ةرط

 | ی د ۳۳۰۸

 بض ادتباو ؛ربلآ ینا هلاید هعاوا لصاو هبهیاغع

 هنایلس هلابرج یرطوط هبف بونج هدعب هبیاش
 دودح هدهفاسم یلیخر هدنسهب ونح دودح لازغاحس

 - اسم یلیخ رب هرکص ندکدنبا لیکشت یتطخ هیناریا
 دادغب هدعرو «ررآ ی رتیالو دادغبو لصوم ید هدهف

 هدنسدغاشآ تعاس جم ییا دادغب بو ریکهنغاصس

 هدنکلاء نارا .رولوا بصنم هنغامریا هلحد ندلوص
 هددساشم كلام یک ییدایا ذخا هردو یاچ چاق رب

 . ندلوصو ندنرلقاصس روز ربدو هینایلس ندغاص یغد
 . رولیکود هنیربن هلاید یاچ جاق رب ندنساطت نیقنلاخ

 | یسهلج هدعب «بولیربا هلوق جاف رب هدنبرف نیقناخ
 «بولوا قوچ وص كبر هلید .ربشلرب ندیکی
 «قرلبریآ رالودح قو رب هدنهاضف ناسارخ
 0۰۰ ایر یوط كنسارح ۰ رونلوا قس یخارا
 ۱۰۰ یدناربا یکلهرت«ولیک ۱۷۰ «بولوا هرتمولیک

 كلام ید یلهرتمولیک ۲۲ هو هددودح یکلهرت«ولیک

 قح هلوا خاص هئنافسریس هلته زآ .ردهدنلخاد هیاغع

 (یلاید) هدنرانآ برع نویفارغج . ریلی هلبنوف هلاح
 | ربن) كلوب یوج توفای «بولوا ررحم هدننروص
 .رویدبا نایب ینغیدنلوا هیمست یخد ( امان ) و (ابوقعب

 كنابلی زا رب )Diamantin0( ۱ داماد

 ۔ وق ) و هدننلایا (وسو ضوتام)
 قرهلوا هدنسسیف لامش هرتمولیک ۱۰ كن ( هاب

 «بولوا هبصق رب هدنبرف یعبانم یغامریا (یآوغاراپ)
 ءردراو یسیلاها ۰

 كنابلب زار  (طنوصحح (192) | هن هنشاماید

 وروا)و هدننلایا (سنارجسانیم)
 یاس هدنساقش لاعش هرتمواک ۰ تن ( وتر

 لزوک «یسنلاها ۱ ۰۰۰ بولوا هبصق رب یرکم
 هلا هیغابد تالومعمو یتراجت یلبخ ۰ یسهرظن
 یهدنرراوح . ردراو یئاعونصم قلعتم هغابحویق

 . .ردشفلوا همت هسا وب نوچ دةبچ سالاییرخ هدرا رم
 (n ntin | هنیناماید

 < ردرم رب هدنرا فرط جا

 ضرع ۲۲ و هدنراط_سو كنتموکح (دنال سنی وق)
 | «قرهفآ یرضوط هبیرغ بونج «هلاهبن هدییونج
 | فونج ضم ۳۲ و هدننموکح ایلارتسوآ یبونج
 د ۱۸۷۷ ربن و .رولیکود هنلوک (هیرا) هدنبرق
 هردشوا فشک



 | ید

 ۔ ریطاسا امورو نانو یکیا (101210) ۱ *
 كنهذاک هلا نالوا هانک ندرف هدن] 2

 هییعن (سیفرآ) هدندنم رایت وب «بولوا یتا هجیتال
 یزمف كنبرتشم نانلوا مر ههل الا وا بوک .یدرونلوا

 «بولوا یسهربشم» رویش ل(نول وآ) نالوا هبانک ندسعشو

 .یدیشغوط هدنسهررج (سولد) ېک یردارب یغدوب
 رلنبداق هلماح «قرهنلوا عز یمهیماح كتمصعو كوآ

 هدا ( نوینفآ ( .یدرردیا دادا ند و ېد

 هنسندنک هدلاح یفیدلوا قالبح هدما-ج یوآرب

 لبو هکیک ینو هناید بوک «نوچکیدنبا تأ رج هغغاب
 یاناپ) هلبا (نویهدنا) ربارب هلیساهدا تهعوبو ؛شعا
 هدقولن مب (سفا) .یدبا شموس یانورول) و
 راو دعم ر عاصمو مسج كب ص وصع هند

 ند-فرط (تارتسووا) نوعا مان یا-ةبا هک. ید

 اکوب یخد هدع رف ینعب هداهدیروا) .یدشغلوا قارحا
 هلحاوس وا بولیوط ۵هنوطرفو «رونلوا تدابع
 ناک هدنراوج امور .یدویلپدیا نابرف رابمتابب نشود
 دبعم رب صوصم هنئدا-بع كنهاید یخد هد(ایکیرآ)

 .ریدلوا قفلس كنيتسا قلوا بهار هدنو بونلو

 ؛شیبک كلم وکر ب هصبفو هيا .یدبا طرف یسم
 کب وک وآرب ابو كيک یثیدر هدننایو قوارب هدنلا
 . یدروئلوا ریوصت هدلاح یتیدلوا

(Déjanire) 2هد4یناو ریطاسا  

 كنامرهق_رومشم مان ( لوکره ) | هریأید
 یرادسمک> ( نودیلاق ) عقاو هداسیلوتا و یسهحوز
 (سونوا) یتسیدنک وک «بواوا یزبف (صسوئنا)
 (سوسن) نالوا شل !هنسهفرآ نوجا فامریک ندن ربل
 لوکره «ندنکیدنسیا یهربچاق ینو ودر هدنعسآ

 وا ندیاوا ودو شا یالنا هلفوا یلع-رب یویدوب 0

 یسهحوف تفو هلره كرهریو هبهریناید ییکلموک یللاق
 هو كرهریدیک یکلموکو هسرونل و هدقلزرسافورب

 لوکرد ًارخوم .یدبا شلنوس ینکح4یهوهنک
 یکلم وکو ب هریناید .هاکهوس زیفر هدا (هوبف)
  هلکقیا تافو ًارثأتم ندنوب لوکرهو ؛شمریدسیک
 و .ردشغا نالتا یدنک ندننیسوأم ید هزیئاد
 هردشملوا هبامرس هرلماسرو ارعش شعب لاصم

 هیاد یکهدایایسا ( 112011010 ) ۱ "اب

 .ردیهدق مسا كنس هبصف هيد ابو

 .هدوبعم هند : «بولوا روش رب كحوم هدیاهز ی

 مم بم

 ب ی د ۳۳۰۹
 هلرایاو یکەداہاس راه :یدروللزا دع بوسنم مس

 . یدیآ یرع*

‘y> ۲ندطرص  

HEرج رب 9 دن بر دلاق  
 یرضوط هبیبرغ لاش ندیفرش بودنج «بولوا
 هدنلاشیایننم كنەربرح ‹ قرەفآ هعیو كنهطآ

 یلوط كنسارج .رولبکود هنوف (تروفراه) عقاو
 تاهرتمولیک ؛۰ یییفاشآ .بولوا هرتهولیک ۰

 ۱۵۰ و ۰ یلشبنک .ردلاص هاف ریس یرب

 ۱۵۰۰ هسنا هدلحم بی رف هننصنم  بولوا هرقم

 رافاط یرفرط یراقوب تنسارجم .رولوا غلاب هبهرتم
 هسیا یتهج یغاشآ < بولوا هدنراهرآ رازاخوو
 هک روبنل و هدراهووا یلهفلاط هدنروسص فیفخ

 یلنیلک .بونلو یراندعم ریفابو نونلآ هدتهجوب
 .رونلوا جارخا هچلوک

 تعحام هنس هدام « نایذ » 1

 ٍ [ ۰هبدوب 1 نابید
 هطخ تاربم هدیانس دنه (Diba) | ی ۱

 هصذر هدف ایس د دنلب) كن

 هردراو یسیلاھا ۷۷۸۰ «بولوا

 هدنسببط بونج كناتسدنه ۱ ی
 .ارفح هنبریارح (ودلام) عقاو ۰

 دوخا (بید) ه ردعسا نلیربو هدنراب آ بص نوبف

 ندنفیدلوا كد « هطآ » هدیدنه ناسل یسهلک (ود)

 .ربلهلوا یعج كنو (تاصید)

 یاهننم كنسي رف لحاس ی 1۳ 3
 رهشر هدندصتم كنب ره دنسو هدنلاعش

 طقسم كناذ جاقر ندمالسا یال ربهاشم بولوا

 كوي كب هدمالسا رود لئاوا . ردششو یا

 هدراهطبرخ هدلاح ییدعش نکیا ریش رب رورشمو

 هسلوا شاوا بارخ هود ار هلو

 مویلا لرهش و هدنس«قرش اشک ولی تک هرک

 ندهلکسا نانلو هدنلا كرابلزیکترو و نانید ( ود
 هطارب ود هدهسبا رو دیا امدا یتغیدلوا تابع

 شادیاسیسأت ندنفرط رابلزیکت رو «بولواهدن رزوا

 ناتلمو روهال یوج توقاي هکوبلاح و «ندنغیدلوا

 «ندنکیدنیانایب یتفیدل وا بصنم هرص هدلبیدكنب را وص
 یاقحا یسوا شعلو هدنبصنم یغامرا دنس كلید
 . ردس رق اهد

۱۳۹ 



 چو
 هد (0:۲۵ظ86 ) غناسد دوخاب ۱ ك:
 ۰ ۲ رج رلل

 «بولوا هبصقرب هدنب رف ( هساهل ) ك
 یسلاها V ۰۰¥ و یرتسانمرب لوب صوصخع هرلەمال

 / . ردراو

 هیحا رب هدننرف رع نا ةررج
 هد < نادلبلا مجعم » ینیدلوا | 7

 ۰ ردروک ذم

 لوس (هسه) هدانانآ (1600۳6) ) ۰
 | )غ E ۱ و

 اضق هدنسلاعث قرش هرتمولیک ۱ ۶ كداسمرادو

 «جاصو یسیلاها ۳۸۸۰ ؛بولوا هبصقر یرکم

 .ردراو یرلهقبرباف كلموچ قانچو یوقم .هکنن
 كناتسدنه (5008]01) كسد دوخاب | ٠.

EEهدنس 4هطخ ماسآ هد تهح ۱  

 یرب كرب جوا ندبا لیکشن ینغامریا (هرتوپ امهارب)
 .اهش ك(هساهل) هدئس هروک هنفیدنلوا نظ «بولوا

 هب قرش لاعش ا.تبا یقرهفیج ندرللوک لوس عقاو هدنل

 (غن ورید) هلبا (تیهول)و ؛راق آ هبییونج بر هدعبو
 . رولیکود هي هروب امهارب هدنسهرآ یرارهن

 هدنسلاعش مسق كيهسنارف (0100۲0) ۱ 9

 روش رب ی رکی ك_:تلاا هني یغاشآ 2

 )۰۱ هلبشرط لو ربمد و) ۱۱۷ كسراپ «بولوا

 هدنلحاس یزعکد هشنام «هدنس ضط لاش هرتمولیک

 بک ندم ییا .ردعقاو هدنبصنم كنب رم (هفرا) و
 یزغآ نكد مالغاص یسلاها ۲۰ ۰۰ «بولوا

 یسا «یارغلت رها تص «یلو ریمد «یلامل راط

 «یرلهیابزمکد رورشم «یسهشچ ۰۸ «یسهعلقو روس

 نافس «يسهناطتک «یتکم هب رګ هلیسیدادعا بتکم

 - هشرباف طالخو پیا «یرلهاکنسد صوصخحم هنلاعا

 یتراجت كلشیاو ینالوعم ندنشید لبفو كيک ؛یرل
 ییوک یجغیاابرب هدیدالسیم نرف یجئرب نوا .ردراو
 هلوص و قصاو ؛شموی هدعب «بولوا هدنلاح

 لنءا.رق تیمها (هرواه) نانلو هدراوحوا هدرانامز
 كنسالاها هداطسو نورق ءردشلاق یرک (هید)

 رال هد بولو تریش هلیئراهم یهدکلیممک
 شعبو هنایغشک قوجرب هداشمآ و ہد یاقب رفآ

 . ردرلشلوا قفوم هنسیسأت رارج#*
 ۔وابک ٩ كن(وسان) هدهیسورپ (010۱2) ۱ 1
 «بولوا هبصقرب هدنسهفرمش لاعش هرتم 4

 د ی د "۳۳۷

Nee 8هکم رد شاتب یرلحاغآ هوبمو یسلاها  

 , . ردراو یرلقلنادف روہشم صوصح
 زوک هذ رط ءاقا هد زاعح ) ۱ 7

 ۹ TS ۱ نادید
 .روبدیا نایب یوج توفای

Diderotاشم 4هسا رد )  

 0 1 09۳ 0 3 ۱ رد
 تافو هد ۱۷۸4 و شغوط هداهرغنال) هدنخرات

 قلوا ساپاپ «بولوا یلغوا كنیخاجارب .ردسشغا
 -ردنوک هسراب نوجا كر کوا یدناقع مع «هرزوا

 مولع «هدهسیا شمریک هننا لدهعنهرب هدءعبو «شل

 «ندنفیدلوا یلیم هثیثرب هقشب ندلاغنشا هلف راعم و

 هسدنهو هفسلفو تایدا بولیکح ندشیاره ًابقاعتم

 سرد «هرزوا قاشاب هلینیع دکو « هفعشاضوا هلا

 . هیدا شمالشاب هکعا شن بوزاب بانکو هکمریو

 هدعب «بودیا هجرت رلباتک ماطرب ندهحزپلکنا ادتبا
 . لاثما اط ربو باتکرب هلیناونع «یردف كنليضف»

 | -رارف كنالراپ یبانک یهکیاوو ؛شعا رهن هبمکح
 هرلن روک» هد۱ ۷۹ .یدشوا قارحا و عج هل

 هلیاونع «هلاسر هدنقح راروک هرزوا قلوا تربع

 . ضعبو یشراق هبهشد روما هدنو «بودیا رمشن رار

 «هلغغاوب جردنم تازومر غاطرب رونفوط هرب کا

 ه یلخ ل .یدشفلوا سج هنساح ( هنشو )
 . یعی 2«نونف هعوج» روہشم .هرکص ندقدللوا

 . كارتشا هلربااد بوروف ینربیرص كن(ادیوافیسنا)
 ییدرنسوک كنموکح هللا نابهر هشاطو ؛شعا

 ۱ ۷۷۲ ند ١ ۱ «ربارب هللا هربش.کح عناوم

 یم۱۷ «قرهشالاچ هرتا لویو هنس ۲۱ كدهنخ رات

eeeو ا ہی  

  نددلح لوس ۲۸ «هرزوا قاوا لاکشا ی ۱۱ و نت

 باس بک هدوحو كروک ذم را نالوا بکر

 . هعیانصو هعدق ةغيسلف یسیدنک هدرا و .ردشلوا
 هردشعا تابا یرادتفا بوزاب ینالاقم نالوا راد

 هلاکح شعب یلناغیلات یدح قوجر ادعام ندنو

 ید نیزسکعا یللب یاو ؛شمزاب یرلبانک ورتایتو
 7 كب كفانایتسرخ وردد «یدشتا من ربان شعب

  ه ردیشراق هرابهار یراب آ رثکا < بولوا هدنماع

 «هوسور «رتلوو .ربراو ید ردق هنس هحرد داحلا

 اع, هلا اح نیرصاعم راسو شابلوه تربللاد

 رکا بولوا تسود كي هلل نوژنو مرض صوصخلا



 ات رس ا

u:3  

 د ی د 1

 بونلوا نیا مک .یدیشعشزو هدعب هبا وسور
 -روس هداعلا قوف یزبذ وو یدشلک هبایند یزمقر

 بویمهناشاب هلهافر سن کدزابآ | کیدتبا شن .ید

 هیسور هدهسیا شف و هدنت روبجم قغاص ی راباتک
 هد وا خاص وردبد «هنیرتاق یهکیا یسهصروطاربعا
 یرلباتک «هلیطرش یقاللوق یسیدنک

 صیصخت ید شامعم هنسیدنکو رتشا هقارف "

 هد ۱۷۷۳ و ؛شهرااروق ندنرورض دبق كرهدیآ 3

 هدنئدوع .بودیک هغروبسرتپ aT یارب وردید

 كنوردید (نوژن) .ردشمربک هداوزنا یرع ةبقب
 هدعب . ردشّا رشن هرزوا دلح ۱۵ «هلعج ی رات آ
 ندهرکص «قرهنلوا عبط هللاصفد یرات ۲ كنوردید

 .ردشفلوا هوالع ید یتارباخمو تاغیلأت ضعب شغلوب
 .ردشمزا یند یا هجرت یر

۵ + 4 ۰ ۰ 

 .هعبطر روپشم هدهسنا رف (0101) ۱
 رود

 نالوا یرلیجرب «بولوا یسهلاع یج ل
 بوغوط هدسراپ هد ۰ هک« (ودید آو سنارف)

 تافورح رو هعبطمرب ؛ردشعا تافو هد ۶

 ؛ شمر, دشالز وکی افو رح «بودیا سیسأت یمهناذعک ود
 نف مه كرهدبا سشن رلبانک عو لزوک كيو
 رتمدخ وی هنسدقرت تكفراعم مه كنعا ,ط

 كچوک ها (ودید ریپ) یلغوا كوب س . ردشقا
 هتعنصو یغد یربلغوا كنوو (ودید نيمریف) یلغوا
 ندکدتبا راتمدخ كوب هنسقر كنعابط نف «هلهاود

 . ردراشعا فیلأت ید رباتک عفان شعب «هقشب

 و تکه نه ا

 یزبق كالعب و یس هریشم تنویلاکیپ و د

 دالبلا لبق هلرایل هکینف قاطرب هلکرت یروص «بولوا _
 سنوت كرهک هاقرفآ هدنرلخرات ۸۸۰ او ۸۰

 سس هات یعدق ریش (جاتراف) نالوا شفلو هدنراوح "

 یرادمکح كنموق (لونح) هروک هتباور . یدیشلیا

 هنجوزت ؛بولوا قشاع هبهججرت ةبحاص (سابراپ) ل
 قلتروق ندننابیقعت كنو نودید «ندنکیدتیا زارا ۶

 هم وظنم كنار رعش ضعب .ردشعا سقن فالتا .نوجحا

 رلماسر رویشه ضعبو ؛شلوا هيلع یتبم هنر

 .ردشفلوا ریوصت ندنفرط

Didymotichos ( 2 ) 

 "لصا مسا كنهقوتعد رس وحش و

 د ید ۳۱۳۱

 | .هبروی تعحایم هنسهدام « هقونعد >] هردبعدق

(Didius Julianus) ۳ 

 ندنرل روطاربعا امور "| سو وب سو دد
 ؛شغوط هدنالیم هدنسی دالیم جرات ۱۳۲ بولوا

 نامرج « بودیا تمدخ هدننامز كتسودوموقو
 هل(سقانیترب) .یدیشعبولغم ینموق (تاق)ندنماوقا
 شا دوعق هفلروطاربعا هدنخرا ۱۹۳ هدننافو
 هردشعا تاقو "لوتقم «هرکص هنس ییاو

 كلوص كرادرابمول ( 10161 )

 (ایرتسبا) ادتبا «بولوا یرادکح ۱
 «هنیرزوا یتافو دلو الب (فلوتسا) .نکیا یسهفود

 یرادمکح رادرابمول .هدنسیدالیم ران ۷

 «بودیا هراسح یشراق هنابنا یجکیا ایاپو ؛شاوا
 قعارف یفافنا .یدیا شلوا بولغم ندنف رط (نیی)

 هنسرب «هدهسیا شمرو هنالراش یزیف هلیدیما
 كنالراش هبدبدو ؛شعا قیلطت یزبق نالراش هرکص
 یفنیدلوا شعا طبض ینکدمو یرلنی ییدتبا درط

 «ندنکیدنیا لوبق نسح یادلانوه) یسهقود هناتیک آ
 اپ هد ۷۷۳ ترا بونارف ییتموصخ كنال راش

 كنهبدید نالراش «هنیرزوا دادتسا نانلوا ندنف رط

 (هیروف) «هلبا ذخا ید ییسیدنکو طبض ینکلاع
 ۰ ردشعا تافو هداروا «هلکعا سبح هنس رتسا رم

 ندنسابدا نب رخأتم هسنارف (11010۲) اه ۳
 كەر وسا د۱۸۰4 « بولوا

 .ردشع ا تافو هد۱ ۸۲و «شغوط هدن بش (ونح)

 . ردشمزای یرلبانک هباکح قوچرب

 هل رلکیلوتف (5۱. ظ:016۲) س تنس

 یسیجرب «بولوا یرلزیزعییا هلتسا و
 هدست دالبم جرات E «نکیا یسویقسد (هرغنال)

 ارحا یسطرو هدن ۲۳ كرام .ردششوا لتف

 شاب (هایو) یهدهسنارف یسیعکیا س . روللوا
 هدنرف نوبل هد ۱۱۲ ابو ۰۰۸ «نکیا یسویقسب

 هدروکدم مو یسطرو ید كنو ءردشغلوا لمف

 . رونلوا ارحا

 | بدید
 هه« بم

 رد
 هر رج هلا ماشلارب «بولوا هبصقرب ”



 a را ار ی ۱

 ر ید

 كنهفر «یقرهلوا هدنساب ضف لحاس كنارفو هاد ةا

 كنبصنم (روباخ) و هدنسببونج قرش هرتمولیک ۰
 بر هرتمولیک ۲۰ كنیراهارخ ( هبسفرف ) ینعب
 ۳۷ 4 ۵ هللا یلاعٹ ضرع ۳۵۳۲۰۲ یدنسلاش
 ۲۰۰۰ ۰و یبهلخ ۲۰۰۰ :ردعقاو هدف قوط
 یروصت و سم یم ۱۸۷۰۰ بولوا یسلاها

 هبصترب لزوک . رددورب و ینهرا و ینایرمس
 ل .ردزود یرظفافوس و ضاب یراهاخ بولوا
 « یساسهلک ۲ «ینبرمش عءاج ۳ « یغانوف تموکحرب

 -اخهنسخ یرکسعرب «یتکم ینادتا 6 و هدشر رب

 ٤و یسشراچ ۵ «یواح یاد ۰ «یماجرب «یسه

 هدنحا كنارف قرهلوا هدنسهثراق . ردراو یاخ

 یسهطآ (هعوحا) ناو

 هبصق رب یی ۰ ردطوم هلا یریوکرب هبهبصقو
 كنقرط ناوراک یهدنسهرآ دادغب هللا ماش یدهسیا

 هدب رلتهح هر رحو ماشلارب «راربهلغلواعفاو هدنرزوا

 یلیح « ندنغیدنل و ی: دوک ید كنا ناشالوط

 یبا كي یلوص تك نیراوبق ۰ ردراو یسهبراجت تیما
 كيارو .رجا ندنوص تارف یسیاا ها « بولوا

 (روز) .رد(نامرربد) یمسا لصا .ردراو ینابچ یخد
 د (روز رید) هلیتسانم قلوا ی.رکیم كنغلفمصتم

 رتسانمرپ هدننهج زاوها (روز رید) لصا «هدهسرلرید
 . یدیا

 غاطرب رکید هلکوب نالوا كد «رتسانم» ۱ ۰
 ماشو قارع و هریرح هلتفاضا هرلما ] ۰

 هرارتسانم رورشم قوچ رب هدبرع دالب راس و مصمو
 لا كرلنوب .ردشاوا م هرالحم راسو ارق ضعبو

 هک« رد (نوب ارید) نانلو هدا رق لصوم یرویشم

 .ردنوئظم یمیدلوا یواح یربق *(ء) حوت ترمّوح

 هوکودنح هل رغ لباک هدیطسو یایسآ ۱
 (تو) نلکود را لناکو هدنشهرآ

 ضرع ۳۰۳۱۳ «بولوا هبصقرب هدنرزوا یری
 .ردعقاو هدیفرمش لوط ۰٩۲۹ ها یلاعش

 روتسم هلانابنو رامحث |

 Dyra) 2 مویخارود دوخاب

 مس كس همصق جارد ehium) ۱ موخاربد

 «بولوا هبرف رب نالوا یرکیم

1۲ 

Ca 
 رر 9

 ر ی د

 ۲ رافاط هدنسافش بونح هرتمولیک ۲۰ كنورب

 ادیص هلا توربو هدنعافترا هرتم ٩۰۰ « هدنبهرآ

 نالوا بصنم هزیکد هلیسا (رومادلا رین) هدنسهرا
 یزرد هعلشاب .ردعفاو هدنرزوا (یضافغلا یداو)

 یرتسانمو اسلکر  «یسلاها ۷ ۵ بک ندت و رامو

 .ردراو یرلهسعحاب لزوک شاباب هنیرزوا رادو
 یربمآ راب زرد هدف رط

 فارس (نیدلا تی ) نالوا
 3 وا كنداوو هدنساش راق

 شو یرغق هلرئشت

 ۰ روینلو

Dirschauلاعش ااا  
 2 r )| ۇاشرد

 هیسورپ سال عفاو هدننهح قرش

 هدنساضف (دراغرانسا) تكنفاصس (غیسناد) «هدنتلایا

(۳۳ ۱ GG VY Fp 

 یضیدلوا ےسغنم بیرف هنبصنم كنغامریا ( هلوتسیو )
 ۹۷۲۱ ۰ «بولوا هبصقرب هدنرزوا یس ف لا رالوق

 هلغوطو ڭالەوج قانج «یسهناشمک و د ره هد «یسالاحا

 هلوئس وو ینراص نودوا ۰ یر هناخ رد « یر هش راف

 نادوېق رویشم .ردراو ییربوکرب لزوک هدنرزوا
 3 ریهاشم نالوا شا ا رود هدوم كن وذ

 ا طوس (رتسروف) ندنیحایسو نویعیبط

Dirk - 08 ) . 

 كنایل ارتسوآ 3 غوتراه قرد
 هدنلخدم ك «ینوق رلکبوک» و هدنسهش راق یس ض

 لا كنهطا جوا عفاو هدیونح ضرص ۲۳۰۰ قرهلوا

 ۱۵ یکاو ۷۰ یو .بولوا کوب لاو یسیرع
 . یسوا بولوا كيدو برص یحاوس .ردهرتمولیک
 لزوک كب بولوا قوچ یرلوص راثآ .ردزود

  رازماکنا ضعب ًاريخا هلغلوا یواح یرلاعرم عسأوو

 | كنیوص .ردرلشعا لیکشن رایروس یلتیلک بوشارپ
 ح . رارارضوا قوچ ید رلیک هلږبسح یترثک

 - كر کی راید هدنفاعسو تیالو رکب راید ۱ ا
 كندرامو هد نوح هرتهوایک ۵

 هدنکتا كغاط هحهرذ قرهلوا هدن رض هرتم وابک ۰

 اضصق علاو هدینرزوا یر بحرح عبا هرواخو

 3 یروصفو یا یردف كب «بولوا هبصق رب ی رک

 ,EL «یسیلاس ادا ۲۰۶۰۰ .هرزوا قلوا درک
 ۰ و یاکد ۷ ۵۰ «یناخرب .«یمانجرب «یساسالکرب

 ۲ ونیز «بولوا اوورز ب با « ردراو یمهعشچ



 ز ئ د

 ا تاج ون او ریا
 8 ‹هرلاضق كروبس ًابض رکب راد سفن الاش

 هلیغلف صتم لقتسم روز ید اب ونح - :هیخاح+ ندراب

 عبر ۲ ٤٤۸ یمهیعطس ةحاسم هرددودحمو طاح ۱

 وایک ۲۷۸ ًاعیرت «بولوا ثرابع ندهرتمولیک
 قلغاط یکلهرتم ولیک ۰۶۱ «تعارز لباق یاهرتم _

 یمیلاها .ردقننامروا خد یلهرتهولیک ۱۸ ؛قلشاطو _
 ی ۱۰۲۸۸ .بولوا ترابع ندیشک ۱۸ ۸

 ی ۲۰۰۰و رسم قرهلوا سکرچو برعو درکو كرت _

 نده رق ۷۸ اضق .ردنایتسرخ قرهلوا ینایرمسو ییمرا _
 هل راسا فیل و روکنش «نانیتم «لحم بولوا بکس ۱

 هدنسسهضوح تارف هلیما# .ردیواح یبهیحا ترد

 یعبانم كنیاچ بجرج عبا هنبرج رواخ « بوناوب
 «بولوا رادل وصح و تنم كب یسضارا .ردعماج

 تلنبرلحرحو هل راماعها مدع هنعارز كنسللاها

 راصشا .رینلآ تالوصح ىلبخ رارب هلیسهفاسم دعب |

 ك یرلهویم «بولوا قوچآكي یراهحابو یسهرفم
 قوچ ید یرلغاب .ردلوذپم "

 یرلنواو قوچ كب یرلاعرم .رافیچ بارش عوفر "
 ندندوس یرلن وبق نالوا یلنیاک كم «هلْغاوا رادهصار ۱

 «بکرم .تآ «ربغیص .راقیچ راغاب یلهصار لزوک
 . ردقوچ ید یسهیلها تاناوبح یک راسا _

 لوبقم كب «بولوا

 كىش دوو ەدە راد نشر هد صف ۵
SENSEI AOE 

 هلم سا3 رمش بوح هرتم ولیک ۲ ۱

۱ 
۹ 

 . ردهبصق كجوکر هدنرزوا یوق دیشر كد و ۱

1 

e.لحاس تیدساا باب هدرجا  

 كن هبصقرب ین شفلو هدنسسا ی

eنرق یھت )  
 ندنفرط یعوق (لغنآ) هدهبناترب كوي 13
 (هیکترب) هدعب «بولوا تلود كچوکرب شلوا لیکشا ۱

 نالوا یر كن هعمس تادوکح ۰ ‹كر هل ر دشلرب هلبتلود

 .ردشعا لیکشن یتلود (دنالربمونرون)

 س ید ۱۳۳

 هبصق هدنقبقح ه ردرکم كنهبحات نالوا یمانه

 ةحاسم تكنسهیحات ۰ ردیکم نده رق ٩ نیش هنیررب

 یسبلاهاو هرتم ولیک عبرم ۱۳۰۰۰ یسو_ےےیطس
 هلال وصحم یاعتم هنا ويح ؛بواوا اس وات هه

 دنق رع هلساو یرغطس| س . ردقوج یرلامرخ

 طقسم كنالک شعبو «یتغیدنلا و ید هبرقرب هدننرق

 نایب ینغیدلوا یطابرو یسیراج ءام ؛بولوا یسأر
 . رو دیا

 هبقرش تهح كيهسنا رف (01]1)1) ) ۰

 نوتنآ» ۳۹ رود نوت ِ ۱ ۳
 یرکم كس هطخ (هنوغرو) و كنئلاا «لحاس
 بوح هرتم واک ۱ كرا  بولوا ریشر

 یماقنلم یراربن (نوزوس) هلبا (هشوا) و هدنسفرمش
 بولوا ریشرب هاکتراج و لزوک . ردعفاو هدنرزوا

 ۔اکحرغت حرقم «یسهشا لزوک «یسلاها ۰

 قوقح .یسهناه-رد نونف و مولع «ییعایمداقآ «یرله

 Xa «یرلبتکم بطو

 هيلع تاسسۇم راسو یس4چاب تانابن « یسهلاختنک
 ذاا سبح نوڪ رام هقبنلوب هلینقو «یسهبریخو
 رانا شعبو یرالو رپمد ددعت٥ ‹ىسەعلقر ناناوا

 ریشرب کسا هردرورشم یلادرخ هردراو یس4-ةبتع

 ؛ششوا ذاضا هاکودرا ندنفرط رصبق ادتبا «بولوا

 هلیسهغیص عج (نایلروآ ) ندنراروطاربعا امورو
 صوصخم هنتدابع كن هذاک ةهلآ نوتب نانید (سیود)
 هیس Divio) وود ) هلکعا ختم تست دیعم ر

 یجصزوقط . ردذوخأم ندنو نوژید هک یدشغلوا
 هردشمالشاب هک. | تیمها بسک هرکص ندیدالیم نرف

(Dijonnais) ۱ 3۔ روب كنهسنارف  

 «یسهبلع تسعج « یسیدادعا بم

 هل ریش نوژید هدنسهطخ هنوغ دريد

 هدهدیدح نایسقت .یدیا هعقب رب ترابع ندنفارطا

 هروبلو هدنلحاد یلایا (رودهنوق)

 : .. ( سد لصس (قلوفرو) كنهرتاکنا (159)
 هرتموابک شر ۵ (جوروت) و هع 5

 (ینداو) نایکود هنیزیکد یلاعشقر هلوا هدنسب یف بونح

 ۳۸۵۰ بولوا هبصق رب هدننیب لحاس كن رپ

 قلعتم ههر اسو باروچ هللا كيلبا نتکو یسلادا

 ردراو یلالو م ضصعب

 تار هدناتسدنه (01552ر 06052) ار
 6 ا (واوکت )تیت



 س ید

 هدنسقرش لاعش هرتمولیک ۱۵۰ كدابآ دجاو هدنس

 یهدنفارطا .ردراو یسیلاها ۱۰۰۰ «بولوا هبصقرب

 .رونلو نالپفو نالدرآ قوچ هدرانامروا
 N كن هقیحمب ۳ | تسد

 قرش هرثمولیک ۲4 ٩ (نوول) و 0
 « یسلاصا ۷۲۳۲۰ بولوا هیصق ر هدنسالاعش

 یرهقیرباف هوبب هلاجوسن« راسو هخوچ «یناماکصسا
 هردرورشم یسهربب .ردراو یسهناخعت ود رفابو

 دلحاس لدنالنن هرف ()560) ) «

 a هطآ وب ار رات ۱ یو
 ه ۰" با اش ضرع ٩۱۳ ۱۱" یسونح یابهتنم
 هرتمولیک ۱۹۰ ًایرقن یو .ردعفاو هدبرف لوط
 قلابق ندا زیکد هدیلاش ضرع ۷۹۳ «بولوا
 ؛رویدیا لیکشت ناءل رب مالفاص «یرهنازوا لوق رب

 ننناکرتسم یکهدنهحوا كنهقراعناد هدنعا كناهل و هک
 .روینلو یمهبصف (نواهدوف) نالوا یسهرادا کیم
 هریدرح .ردیهاک اهلا كن رایخوآ هنیلاب هبصق و

 یوق وقسدد یک هدتسهزآ دنالنورغ هلا هروک ذم

 دم ریغ نزاب «بولوا هد رع هرتهوایک ۱ ۰

 زو ضعب هدنسیر هوا رکلاب و نونلو هدنلاح

 هرزوب یرلابف
 روی سورس یی | سید وسید ۔ هدام « سدیروق ود » ٠

 كلاع 0 یاقیرمآ (Ema ۱ لاد

 هدنن رف یمهبقرمش لحاوس كيهعجج 1

 هدنسهرآ یرلتیروهج هنیلوراق یلاث هلا (ابنیح ری و) و
 ۸۰۰ یسهیعطس هحاسم «بولوا قاقاطب رب لوس
 .ردروتسمهلراشماقورلن وا كسکو « ردهرتم ولیک عبم

 .هبط تهح كن هیسور (01902) | |.

 ga ۱ نا
 هدنساضف (قسفوردناسکل اووون) كنتاابا (ونووق) ھه

 طب ؛قرهقیچ ندلوک كچوک رب نالوا ییانمه
 بونح ادتبا هدنجا كابضارا خاط رب قلنامرواو

 ۱۶۰ «هلارح یضوط هقرش لاعش هدعبو هققرش
 نالوایانم «هرکص ندکدتبا عطق هفاسم كلهرتمولیک

 هرو اړکود هب هود ندل وص هدهیصق

 تهح كتهبسور ۵

 0 و هدنئلابا ا 2

 كياچ نالوا یبانمه قرهلوا هدنسیقرمش یلاعش هرتمولیک

 یقلفا

 ف ید ۳۳۹

 رب یارک اضف عقاو هدلح ییدلکود هدنبود یلرغ
 كلەوچ قانچ «یسلاا ۱۱۱۰ «بولوا هبصق

 یتراجت تاناویحو نتک هلابوبحو یرهقیرباف هلغوطو
 هردراو

Eراوح .بولوا هبصقرب یکسا هدرصم ۱ - 
 هیعس هلنفاضا هجا و ید كرا .

 .رودیا ناب یوج توقا یتغیدنلوا

Diego Ramirez 

 7 ۳ ۱ رریمأروغید

 ٩۳ كننورب (نروه) عقاو هدنبونج یایننم كنیونح
 ۱۳ ۲۰ و هدنس ضا بونح هرامولیک

 قاط رب هدیبف لوط ۷۰۳۰۵۲۲6" هللا یونح
 ندرح یاذح كنب رکوب لا ,بواوا راهطآ كچوک
 تكسکو هدنرارزوا .ردراویرلعاغنرا هرثم شل آ ىلا

 هروالو یرلع,م وص یلتاط ضعبو رلتوا

Suarez)راقسغ ادم (۱680)1  

 هنلاعش یا بم 0 - ورد

 . ردهدنطءم ا

(Diego Garcia)طرح رم  

 یسهطآا (سی روم) هدیدنه 1 ا
 لاو یکویب كا كنسهربغص ربارج (وغاش) یهدنبرق
 هردیهم

  هدنرف نادوس ( 0 ا

 يما ياا ارت ۱ و ورد

 (ونرو) هدیطسو نادوس (1)ع0۸) | هو
 ۳ (هکوک دوخاب) هقوقو عبا هنتموکح 2

 «بولوا هبصق رب عفاو هدنیونح هرتمولیک ۱۰۰ كن

eesهردیوم یعردل وا ی دل اه  

(Deiphobe)او ۲  ET 

 «بولوایلغوا ك (مایرب) رورشم ۱ د
 ۱ اور هلرانان و «هرکص ندننافو ك (سراپ) یردارب

 . ؛شعبا جوز وا a باس هدتسهزآ رلبل

 له سالام هدعیو



 ك ید

 .اشاب هنس ردق یر هناد موق یی دن وط هدنحوآ ندنو ۱

 ربارب ید یماود كنکلعک ق ج آو شبا بلط یفم
 ؛شعا دادتما یمارایتخا «ندنغیدنووا هكا بلط

 ۷۰۰ هزوجو هدنکیدنیک هیابلاتبا (سوینا) ایوکو
 شمرد رک یغهجو تنح هست .بولوا هدنشاب

 .شعاص ی رابامک تناهک ید هننکرابو

 هکعضم کسا كرلاو (ظ:2۲:10) لش
 لبق «بولوا ندنسارعش سی و

 زوو شماشاب هدیوندس هدنرلخت را ۳۲۰۰ دالیلا

 یرلهرقف ضعد یکلاپ هد سنا شم زاب هکھضم ردق

 .ردشامب هنلو

 یہ لاوش كناتسدنه ,Dig( 668)1) لپ

 یس هز هم تم ودا نوچ را ھهج هرات کج (روس رای هاش ۳

 هبصق رب هدنن ف هرتم ولیک ۶ ۰ كب (هرتم) و هدنلحاد

 رضا نرق .ردراو یسلامها ۲۰ ۰ ۰ «بولوا

 هد اب راحم نالوا یشراق هرازماکنا هدنلداوا یدالیم

 ردهبصق ر ءدق كب اذ .ردشعا ترهش بسک

 .ردراو یارمس رب لويو یکسا هدنحراخ تي هصق

 . نالوا بيرق ر ر ۱ نا ۹۶ دات 3 اسم و اک 2 ۰
 - راق كنسهررح نمرهو هدنلح

 هدنطبض یدنلج لآ هک یدیا هعلقرپ رکدتسم هدنسیش

 مهر ندننافس ندبا روم نداروا رنو .بونلو
 .یدراربا [

 كلام هدیلاوش یاقیرمآ (exon 1۳ کی د

 هدنبض ا ۱۸۰ كن ( وغاقیش )و «هدنتیر
 یدرکم قاصس هدنراسب لحاس كنبربم (رو رقور) و
 لو ریمد جاق رب و E ۶۰۰۰۰ ؛بولوا هبصق رب

 .ردراو

4e a_و انہ, ) Diguemare یاع هسنارف ( 61 ۲ ( راک 
 ۱۷۴۳۳ بولوا هبا ر ندنن ویعیمط

 تافو هد٩۱۷۸ و «شعوبط هدهرواه هد رات

 ۔اضوا هلا ایفارفحو تئیهو یعیبط جرات .ردشءا _
 هنایغ شک شهبو «شمزاب رلبانک عفا یلیخ «قرهش

3 
 هردشاوا قفوم ید

 هرتلکذا (۰ (Diciens ج لراش |: نکد
 ندا و هباکخ روهشم 51 ك

 هد۱۸ ۷ ۰ و قطر جرم «بولوا

 هو بوز ی دی بس و

۹ 

 ل ید ۳۳۵

 هلبتفاطلو تسالس تن سهدافا و هلمشعسو كنس هلبحم

 کیا عقاو هایلاتیاو هب عج كلاع .ردسشل و تربش
 یرا ٠ ردشهزاب هدنن شذاد زرط رب ید یینحایس

 .ردششوا هجرت هنیرثک | كنب رلناسل ابو روآ

 هغر كنفاصسریمزا هدنتیالو نیدبآ ۱ لیکید
 هرتمولیک ۱۰ كنهغربو هدنساضق ) م <

 بولوا هبصق رب یرکم هیحاب هدنسسونح قرش
 ۳۲۷۷ و مقاو هدنسشراف كنيللدمو هدرحص لحاس

 كنساضف هغرب یسهیحار یلیکید بس .ردعماج ییاها

 دنمزاآ ًالامش بولوا ترابع ندنسهییرف تهج
 .رددودحم هلرلهبحال یلرادناچ یخد ًابونج «قازوقو
 ردق ۱۰۰۰۰ «بولوا بک ندهرق ۱۱ هیحا

 هردرادلوصحمو تبنم یسضارا .ردراو یسلاها

 دجا ناطاس هدلوناتما ۱ ءال 5
 2 د

 هدن_.سلش راق یب رش عماج و "+

 تآ» ] .ردعسا نلیریو ههلسم نانلوب هدننادیم ثآ و

 ۳ هل روس تعحام هنسهدام « یلادیم

 كرزخر و هدننهج یر لاهش كناربا ۱
 «بولوا هعشرب هدنلحاس یب بونح ۳

 رب و .ردنرابع ندنیسف ییرف یلاعش كنسهطخ نالیک

 ییطالس هبوب لآ «بولوا نوکسم هلک ارنا ندیکسا
 [.تعحام هنسهدام « نالیک»] ءرلیدا ید ید

 یکهدنعو ندهباصع (یربمما زوریف نب) ۱ ۱
 دزن لوا لا نداروا ؛بولوا ندربج ی 7

 قرمشم هلمالمحا فرش كرهلک هیربخب ترضح

 هداروا .بونلو رماح هدرصم 2 .ردناذ و نالوا

 .ردلوفنم فیرمش ثیدحرب ندنسددنک .یدبا شلاق

 زوربف)ا ندیا لدق یییسشع دوسا ییاذ و نیخرومصعب
 .ردرلشمهعا قرف ند (یلید

 بیک هددادغب هدننامز هبسابع یافلخ |

eهفیلخ «بولوا ندابطا ندا را شا ۱  
 تمدخ كدلحع ن نسح نانلو یریزو كهالارب رقعم

 هفیلخ ید د ن دواد یلغوا .یدرونل و هدنتابط

 هردشلو هدنتنابط تمدخ كالا دضتعم

 هلزبربت و هدنسهطخ ناجی رذآ كناربا ۱ ا
 هرتمولیک ۵

 اضق عقاو هدنرزوا كياچ رب نلیکود هنلوک هيهروا
 ۰ ردراو یسلاها 0۰۰۰ «بولوا هبصذ رب ی رکي

 «قرهلوا هداب ص



 ل ی د

 ید یغیدلوا هبرف و هلا و هدنن رف ناهفصا بس

 تعحام ۰ یلل و ۸ د ام هنسهدام « ملبد « ۱

 [. هل روپ

 و بود وا ں نارب ۰ اب ۶ «بول | دلتسا ۲7 | |

 ۰ ردهن وا تا ییا رب وش ٩ EEE | یملید

 یابق لک فانریهو شنابل یمن ریه

 یاپ هداهن لکریو هتفرک تسد رپ

 ديبل وا تسدزا هتفاي راهب رو
 یارس وا یایزا هتفا تشهب یوی

11en bur)تهحكنهیسو ر(  

 كنتلابا CATE ہدنس ےہ يه عدوبلبد

 هرتمولیک ۸۰ كندابسیو و ههنساضف ( ندابسشیور)

 4 ریفا «یسلاسها ۳۲۲۱۳۰ بولوا هبصق رب هدنل ايش

 یر هناخغابدو یرلنورف جربک «عرلندعم ربمهو لکی
 هردراو

 تكنیونج یاشرفآ ( 101 ) ول وا د
 شرع ۱۳۰۳ ۰:۵ طی و

 «بولوا لوک رب هدسیفرش لوط ۱٩ هللا ینونح
 هدنسسهرآ یعبانم كنبراقامربا (وغلوف) هلبا (زیماز)
 ندنفرط(نوتسفنیوبل) ریبش حابس هد۱۸ ۵ 4 .ردعفاو
 ندنف رط (نوماف) ید هد۱۸۷۵ ینرهنلوا فشک

 هلبما# یلاوحاو یفرط رد زونه .هدهسیا شاروک
 ۰ ردشم همهدیآ نعت

 وغسا«بولوا یاچرب هدهقیحمب (110)1)
 لیکشن یربن (لپور) مبات هنفامریا ۱

 هدايا (تنابار) هیلش» ۰ ردیرب كباچ ییا ندی
 هبرط تیارو هبیلرظ لاعش هدعب هقرمش لاعث ادتنا

 «هرکص ندنارح كلهرتموایک ۸۱ «قرهفآ یرفوط

 2 لیکشت ینربن(هیور) ترش (هتن)
 .رولیکود هبوقسا هدیفاشنآ اهد هرتمولیک رب هدو هک
 .ردالاص هننافس ریس یکدهرتموایک ۷۲۳ كنسا رحم

)Dillingen)هنآ وس) كنه روا  
e EE 

 ا ن یز هوا هلن شرف لاک واک

 ۵۰۲۰ «بولوا هبصق رب یزرکم اضق هدن راسب
 بس ءردراو یرلهقبراف دغاکو هخوچو یسیلاسها
 (ییولراس) كنفاجس (هورت) هدنتلایا نیر كن هیسورپ
 ۱ هدنسد ضط لاعث هرنمولیک ۳ كياضف رکص و هدنساصق

۳۳۱۹ 

  یماضق هقونعد س .ردشعا تال ەدهبصۋ وا

 ا اا

 1 ۱ م ید

 . ۷۷۲۰ «بونلو هبصف كچوکرب هلسا و یخد
 . .ردراو یسهقبراف دغاکو ییلاها

 كنادامور ( ۵
 هک« 3 2 هدنس هطخ ۳ ۱ ا

 ۲۵۰ ۰هدنفارهس (ولئسوم) هدنلابح ةلساس (تاپراق)
 ھه قرش بونح هلاعن هدلح ر نالوا یمافترا هرتم

 هرکص ندکه ندنجا كل شرک, «قرهفآ یرفوط

 (شجرآ ) هلرکید مانو (وچرآ ) ندنراعبا هلوط
 هدنلوط هرتمولیک ٩۲۵ یسارح هروانکود هنیرب

 ههووا «هدهسیا قارب ینوص يءهدراغاط ؛بولوا
 و — .ربلآ كلر رب قارتراص .هرکص ندکدنیا

 «بولوا یعسم هلا و یخد تلایا ییدنیا قش رب
 ۲ هو وف رب یدرکرح ءردراو یسلاصا ۱۱ ۵۰

 . رديسهبصق

 .اعص و تبالو هنردا 2
 oe 8 و 2 ۱ ود

 . لد لیرف «بولوا هبصق رب یرکم اضف هدنبونج
 عم كره وو هدنلاش ینعب هدنراسب لحاس كنپریم
 ۰ يلبامور قرهوا هد رف لحم ییدلکود هنغامربا

 ریمد نالوا یبندم هدحاضا هدد هلبعشت ندنطخ وب

 لسم یرثکا . ردعفاو هدنرزوا یهاکرذک كلوب

 «هرزوا قاوا یدویو راغلب «ینمرا مور یروصقو
 هده عفاو هدننسوا كنهبصف «یسیلاها ۷

 ۴ «ینبرف عماج ۷ «یروس «یهعلف رب بارخ

 «یسهرواخ ۱ «یاسک ۳ «یسهبکت ۲ ی ررهسم

 راغلبو یتمراو مور جاق رو لسم ۲ «ېنکم هدشر
 میدق شغلوا ذاا هناتسبح هدعب یسهیادنیا بتاکم

 یسهقبتع رانا عب راسو یصعریص رب عساو و
 ابیغ رو یرکسص رب «یراهحابو غاب هدنفارطا
  .وق لوا ندهیلاقساب هرک رب هدهنس «یمهناخهنسخ

 رب کسا .ردراو یرازاپ هنغه ریو یریانپ رولپر
 یک (سو ت وءدد ) یچدف مے ہا بواوا هبصق

 هدنسب رجه مرا ۳ ۱ رزکیا »

 كنعقوم ووا مف ندنناچ راکدنوادخ یزاه

 ؛شاروی سيات ید یارس رب « هلیبسح یتفاطا
 هد تا یصاطیا رب نیکد هسنعف ننهردا و

 نوا یلارق جوسا ریش هلکغید شاط رو .ردش و
 تدم ر « هرکص ندنسهراحم هوانلو لراش یعکیا

 هاو وسواس



 ن ید

 «یوک هنروا ندننهج یاعش برف «هنردا سفن الامث
 4 زلاضق هنکرارسح ید فرش «ولبفوص ابوتج
 ۱۲۲ VY ۷ یم هب ےطس هحاسم «بولوا دود و طاحم

 .ردنبام هد دلواو یل هضرام یسضاراو ترابهندغنود
 روڪذم ربن ؛بواوا هدنلخاد یمهضوح جب

 یباضق راهرد ضعب مبات هرلنوبو ییاچ یلد لیرق ها
 تابوبح یمهیعرز تالوصح . راردیا اوراو قش
 موزوا زوراق «تو5 «قومای نوو ها هعونتم
 یلیخ .ردنراص ندنعاونا 9راهزبس هل ءووم راسو

 ید بارش یلنیلک .راقیچ یخد لابو یهزوف كہا
 نالیاب ندنفرط رانبداق یمهیعانص تالومح .رولیا

 تههوچ قانچ هلاجوسنم یک ابعو قایش باروچ
 هښ وچ یرانامروا «ردنرابع ندرایش یلرح یک
 هداضف لخاد . راراب هنعطق نودوا ههلشاب هدهسیا

 ۱۸ ؛هسردم بارخ ۲ ده ۱۲ .عماج ۱
 یدو رب و یهرا ۱ «راغلب ۲ «مور ۱۲ :مالسا

 رب هلی ساسناک یتمراو راغلب ررب و مور ۳۱ «ېنکم
 هیمرک ۸ و یراقاجوا جرک و شاط ددعتم «هرواح
 ؛سوفر ىل هلق :اضف «رددوحوم یه راف 4۶ وطو

 ترد هیرلعما اسیلک هرق و قثلاص « لیلخ هحهرق
 ۲۷۲۹۵۰۱ یمیلاها بول وا یراح یهرق ( ۲و هبحات

 ی ۸۰۸۳ ندروک ذم رادقم . ردنرابع ندیشک
 یس ۲۱۰ :رافلب ی ۱۱۰۳ مور ی ۱ سم

 یمهبلها تاناویسح ۰ ردیدوب هدی ۲۲۸ و یمرا

 ؛نوپف ۲۹۱۳4 کی ۱۲۰۰ «ریغیص ۰
 بک ٠۰۰ نوموط ۳۲۵۲ ‹ یک ۵

 . ردرابع ندرتسا ۳۵ و

۰ 

 . وعد » ] (طارقمد دوخاب) 5

 تعحارم هنسههام < تیرق ] سم" ؛طارفعد

 [ ۰ بروی

 تعحام هنسهدام « نعد ناو» | ۱
 ۳۹ ۳1 ۰ د

 [۰ هبروس نج

 را هدنانسدنه ( 1112817007 ) ۱ ك
 هدنفارهسو تلایا (هننای) تكنسهطخ دوبانید

 هامریا كنک قرهوا هدنبف هرتمولیک ۱۰ كنهتناپ و
 هدایآ هلا ندهتکلکو هدتلحلات یونح ی عاص كنف

 «بولوا رهشرب هدنرزوا یطخ لو ریمد نديڪ
 . ردراو ییلاها [ ۲۰۸ ۵

۲ 

 ن ید ۳۳۷

 هدیاهدنه (0010۲]1020)1) ۲

rRلا یهاشح ار تنسهطخ |  - 
 قرهوا هدنلاعش هرتموایک 1۰۰ كیەتکلکو هد

 هبصفرب یارک یاس هدنرزوا یریبن ( هدامیانروب )
 یفاصس بس ء ردراو یسلاسا ۱۳۰۰۰ «بواوا

 یسهیعطس هحاسم «بو) وا عورّرم "الماکو تیام تا

 ٠ هدلاح یه هلو اترابع ندهرتمولیک عبر : ۹

 ۰ ردراو یسلاها 4 ۱۰۰۱٩۲

 هدنیونح یاربدم كنتبالو راکدنوادخ ۱ 0
 اضف یلفدنص كنداصس راصحهرق

 «بولوا هرفرب ی.رکم كنسهیحات رلکیک یحع هنس

 بونج هرتمولیک ۵۰ تنیلقیدنصو ۷۰ كراصح هرق
 هدلاح ییدعش كنلو رمد نیدیآ هردعفاو هدنسغ
 ۰ ردیغف وم وص

 یمیدنل و تاذ یکیا ندهیاصع هبیسا وب ۱ 0

 یدعو ندراصنا یرب ؛بولوا یوم 2

 . ردیردپ كرانبد نب ورع یرکیدو كتبا ن,
 اشم ےدف ناررم ۵ ۹

 الات ؛بولرا ی ۱ قراني
 آو «.شخوط هد( هت روف) هدنرل را ۰

 .یدیا شءارف تورترب كوب هلکءا یالبگو یومد
 .رددوجوم یسیضعب ندن را هبطخ

 | ایجالاد هدایرتسسوآ )۵ ۲
 7 وب و 7 5 ۱ هرانبد

 قرف لا كناابح بلآ ءردراو یعافثرا هرتم ۲ ۳

 .ردشغلوا هبعسن (ییرایند پاآ) هتبسن .هفاطوب قوف
 [. 4 روس تعحام هس هدام «پل [»]

 ندنناکلقصم اتایما (۱۱0۵2220) | ۷۰

 كج وک رب ندنربارج نیبیلف نالوا ۱ تاغانید
 یلامش كنسهرهبک روح (ژانادنیم) «بولوا هطآ
 . ردعذاو هدنسنش راق تكنحوا

 «لاش لحاس» كنهسنارف (102۲) ۱ 2

 ۔ولبک ٩۰ كن( ورب تنس) و هدنناایا
 ۸ ۲۳۷ «بولوا هبصفرب یرک اضف هدنفرش هرم

 یمهعلفرب_یکسا «یروس «یئا۔ِءآ جوک «یسلاها

 یراوصندعم هدنراوجو یراهقراف هرتاسو هلاف «زب
 ۰ ردراو

er RA NEهدیالسدن»ه  

 ( ریست ما ) كنم هطخ باب



 ن ید

 ه دن ساق مش لامش هرتم وایک ۱ 4۲ هلروحالو هدنناابا

 هردراو یسیلاها ۷ ۱۰4۰ بولوا هبصقرب

(Dinant) ۱ ESهدنشلایا روما كن هقیحب  
 هدنبونح هرتم وابک ۲۷ كرومانو ۰

 رب مکهسم یارک اق هدنرانک یغامریا (هزوم) و
 قلعه هریمدو رقاب «یسلاها »۰. ۰ «بولوا هبصق

 . ردراو یراقاجوا مرم هایسو یتالوهعم
(Dindiga1) ۱ EESسار دم هدناتسدنه  

 ہرنفا_یس ( هرودام ) ت اا م "

 بولوا هبصقرب هدنلاصش هرتمولیک ۵۰ تكنهرودامو
 یسهتعلقرب هده یکهدنتسواو یسیااها ۵

 ۰ ردراو

 7 ش هق ظ۱۳1۳88) ۱ ۰۰
 e E ا دد

 «بولوا راهطآ كچ وک غاطرب هدنب رفیزاف و هفالمو
 .ردءذاو هدیلاش ضرصم ۳

 كل هدیقرمش نادوس ات ا
 كالا رع نالوا ىلوق ىع

 یسیلاعش ضم ° هلبا 0 و هدنفارطا یسیداو

 كنبرلسنح ربرب هللا ګز «بولوام وقرب نک اس هدنسهرآ
 مقنم هلابق قوچرب .ردشملوا لصاح ندنجازتما

 نوکزود یرلاپس .راردماکتم هلناسلرب یسهلج «بولوا
 ۰ ردرامدآ سن وم بولوا هص,ذ یرلب وو

 كن »رب واب ی 1) ۳ لی ۱ 1۳ 3

 دن وقف یتسو | سس
 قرهوا هدنس ض بوئح هرتمولیک ۳۹ تكخایسنا و

 غربت روو) و هدنرزوا ییاچ (من روو) عبا 4 هنوط
 ۵ ۲۰ «بواوا هبصقر ی رک مع اق هدنن رق یدودح

 هلرهشریاف هراسو ایوب « هقباش «تناغ و یمیلاها
 هردراو یر هناخ اید

 ییرکی ندنادمه هدم ینارع ۱ 2
 عقاو هدهفاسم هحههدایز ند رف

 روم كب هدنرلنامز هیم السا تیب دم هک« یدبا روش رب

 ار طةسم كناوذ قوحر نداطع ریهاشم «بولوا

 ریثو یوج توفای .ردبارخ مویلا .ردشغو
 هرودیا نام یتغیدلوا هدنک.کوس یاب یاره

 ۱ یروسد
 ندنن دجریهاشم یرواندبهو نر دن, الادب ب

۰ 

۰ 

 نا »] )م نب هللا دبع دج وا)
 [ ۰ هل روس تعحا م هنسهدام  هبدتق

۳۳۸ 

OD TTPA. 

 و ید

 ثیداحا تیاور تاوف قوجر ندنسیدنک «بولوا

 س. رداکد قووم ردفوا یاور «هدهس ر لش | هغی رمش

 مظها ماما «بولوا ندنیخروم یروند دواد نب دچا

 ن رکبوبا س . ردشمزاب یلاح هجرت كنهفینخوبا
 ۔اسل یسراف ؛بولوا ندنیخروم ید یرونید نسح
 .ردشمزاب خراترب هد

 دسنودک ام ( 1200۳۲216)1) ۱ بم ۱ ۰ >

 ی ف 8: ۱ تارفوتید
 دبعم سفا نالوا شادیا قارحا ندنفرط تانسورا
 سو آ هروک هتاور .یدشغا انب ندیکی ییرورشم
 را وط ربش رب هدنلا هلا رفح ینغاط زورونبآ یني

 .یدی-شمروف ید یغموق هننروص لکیهرب مسج
 ‹قرەنلوا باح هرصم ندنفرط فادالبف شویاطب

 .یدشغعا نیب ۲7 ی ربش ۵ ردنکسا

(Dignano) ۱ 8ایرت سیا كنايرنسوآ  
 هرتمولبک ۱۳ كن(الو) و هدنسهطخ

 هبصقرب هدبررجا هرتمولیک ١ ندرڪ لحاسو هدنلاعث

 هالو ندهتسیرت .ردراو یسیلاها ۷۰۰ بولوا
 . ردعفاو هدنرزوا یطخ لو ریمد ندیک

 هطخ هسنوورپ كنهسنارف ()1270) ۱
 هد

 هل ر هوبم وروقو یرلوص ندعم ؛یسلاها ۰
 ۰ ردراو یرلها رکش

 نالوا یعدق لا كنهینابرآ هنسلا 4 3
 ناب یتسانعم « هلا » هدنناممل یرکسناس

 -وروآ و (سوثث) و (سویذ) كرنانوب کسا «بودیا
 تشدرز ۰ ردذوخأم ندنو !یرله-ک (وید) كرایلاپ
 داجتا ینید سوح « بولیرآ ندید رلینمهرب
 حاورا و در یسهددعتم هبلآ كراينههرب یدنکیدتنا

 « نح » موبلا مساول هدیسراف ۵لکءا دع ندهثبح

 . ردلعتسم هلیسانعم
 ( ۲۳۲6۱" یسیرفوط اد و )061 ) ۱

  هدنساشراق یسرف لحاس كهسنارف

 ندلحاس «بولوا هطا كجوکرب قم هنشنابا (هدناو)
 یکاو ۱۳ یو . ردعقاو هدهفاسم كلهرتمولبک ٩

 .ارا . رد راو یس اھا ۷۲۰ «بولوا هرتموایک ٤

 یلوک یجتبلاب رب و یسهعلف رب «بواوا قلایق یس
 ۰ ردراو

 ۱ كس راب و هدننلابا «پلآ یغادا» ۵ درس



° 

4 

 و ید

 هنسهطخ تارک كيانسدنه ( ۱

 ۔راق یسهرنج هبش (راوینک) طوبم
 .وکرب هدنفرط قرش كنور نالوا یانمهو هدنسش

 ندهرق . ردندنناکلقسم زیکرو «بولوا هطآ كچ

 یسهیعطس ٌهحاسم ؛بولوا شاربآ هلزاغ و رب راط
 ندیشک ۱۳۸۹۸ یسلاهاو هرتمولیک عبرم ۰

 ینام اکعسا سج هدنسهشوک قرش لاش ۰ ردنرابع

 هنسهبصق ( هسرب ) عقاو هدنسسف لحاس . ردراو

 جرات ۱۵۰ ۰ هبصقو .رونلوا قالطا یعسا وید ید

 «یقرهنلوا ناسا ندنفرط رلیلزیکت رو هدنسیدالپم

 ندیم هدعب نکیا هاکتراصو یلتیمها كب تقورب

 ۰ ردش شود

 تهح كنهسنارف (Dive) هود دوخاب

 هدنئلابا (هنایو) ۳ هدنس هب | ود

 قیرف ندشتلاا (هروس) یهروک ذم تلایا . هلاعبت

 «هرکصندکدتیا عطق هفاسم كل هرتمولیک ۱۵ «كرهدیا
 هرولیکود هنب رېن (تئوت) هدنسهبصق (تیلوپیه تفس)

  ردشوق هنلاح خاص هّنافس ریس یعسقرب

 «بولوا رینرب هدهسنارف ( 1705 ) |
 قغ ییراتلایا ( وداولاق ) هلبا (هنروا)

 ندکدتیا عطق هفاسم كلهرتمولیک ٩۰ « كرهدیا

 . رولیکود هنیزیکد (هشنام) هرکص

 كناذ جوا ندنسارعش ناتسدنه ۱ هناود
 تافو هد۱۱ ۵۰ یرب بول وایصلح 4

 « ناخ ىلع دج ازریم یلسراتب یرب « ناج دجم ندا

 .هبار) یھر یلونېکد ندیا تافو هد ۱۲۰۲ هدګرب

 ق هدایز ندکی نوا كنسصچوا ۰ رد (خرسبارس

 . ردراو یناود یکیا یسراف یواح

 هدنفاعس هلح كن الو دادغب
 ر ا 4 لر | اود

 هدنلحاض قرش یعی لوص كنارف قرهلوا هد 9
 یسیلاها ۷۰۰۰ ؛بولوا هیصفرب یرکم اضق عقاو
 . ردراو

aهدام «ثروم4ط»] س ثروبهط . 

 [ ۰ هلروب تعحایم هنس )
 ود

 انا تاریم هدناتسدنه ا :
 هدن_فاصس ( روم ریس ) تنش دوو

 و ی د 14

 قرهلوا هدنسیفمش بونح هرتمولیک ۳4 كروب رېسو
 بولوا هبصق عفاو هدنس هنروا كنهووا رب تیام كب

NINNرگ رو یس اها  

 Diogone ) .حود درخ ۰

 و ی و ۷ ۱ سس اجود

 تقو وا لوا هنس ۱۳ نددالیم بواوا ندنن ویبلک

 لبقو ؛ شغوط هدیونیس نانلوب ندنناک اتسم نانوب
 ه ردشعا تافو هدهتنروق هدننخ را >

 «قرهنلوا مایا هلکلن زماق رار هل ردب نکیا حک

 هفسلف ند(نتسبتنا ) بودیک ه4ننآ هلکرت 1

 شماشاپ هلرورضو رقفرب كوو ؟شمالشاب هنلیصص
 «بوشود رپسا هنیلا درلناصروف شعب هدعب ۰ یدیا
 قوسایفرب هدنعسا ,(سیداینسک ا) هلقلثاص هدهتنروق

 جرخ لیکو ندنفرط كنو «قرهنلوا ارتشا ندنفرظ

 هرکص .یدیا شغلوا مادخسا هلیتفص لافطا یلمو
 «ردیا تماقا هدنجا كل نیجوفرب «بولیکج نداد

 رونل و كلام هفانچرب و اصعرب هلا هروطرب رکلایو
 یتکیدجما وص هدنجوآ كفحوچرب نوکرب یتح . یدبا
 قرهالک ۲ ینغاسهوزل ید كفانج « هلکمروک

 «بولوا رقم هلیسب راینخا رقفو ۰ ردیوم یفیدنآ
 «یدرفاب هلراقح رظن هنیرامدآ ینامزو هایند لها

 وص «بوشالوط هلرانفرب هدسالا نیزودنوک نوکرب

 وق IE E لوس شا رد مروارآ مدآ هونار

 «بودیا ترایز یسناجود هدنکیدنیا طبض یهتر
 ندنن «بوروط هدنکواو «شلو هدمیصبا هشن وک

 اباوح م کج ؟ شعد مهرو 2هسردیا وزرآ هنره
 كب ېکو 2 . شد «مرتسیا یکم هجا هک وکه

 هب هل نم كنسهزانح هدننافو . ردلوقنم رداو قوج

 رز ظعت لاک یسابحا « ەد 4سا شعا تدصو یتسانآ

 کر یلکبه بلکرب ندیم هضرزوا یرارم و «نفد
 برعتسم ندهصایو هدندنع راب ص . یدرلشعا

 شسنارف هدنرگامز «نکیا یراعتم هل عا (سناج و د)

 . ردشلو تربش هلیعما (نژ وید) ًادیلفت هیهج
 جوا رکید ندنسامتح ےدق نانو هلماو س

 هردراو اهد تاذ

 «بولوا ندنعدق ربش اینولوآ یهددب رک یسیجعرب
 هلا هقسلف سيرد هدنرلختراب ۵۰0۰ دالبلا لبق

 همادعا قرهنلوا ماما هلداحلاو ؛شهلو لوغشم



 و ی د

 .رددوحوم ینارقف شعب كنيرات ۲ .یدبا شقلوا دضف

 لبق «بولوا رییش هلک د یللباب یسیهکیا س
 ؛شغوط هد هیکقلس هرکص ند نخ را ۳۰۰ دالبلا

 تكرول ردنوک هامور هللرافس ندنفرط رابل هنآ و

 . یدیا شجآ تئکمر هداروا

 یکه دننهح 4:طآ ییعب (ایکیلوک یساهچ وا ست

 هدرا رات ۱۹۰ كدالبم .بولوا ندنربف (هنرال)
 ها( روکیا) .هروک هنغیدنلوا نظ .یدیا تایحرپ

 هصونتم بهاذم «بولوا عبا هن تدقسلق بهذم

 موبلا هک ردشمزاب بانکرب لصفم ققاعتم هبهفهلق

 بویعا مازتلا ین و دیفننهدانکون قم آ .رددوجوم
 .ردشعاجرد ید یهیدا تارقف ضعبو یتاموس ره

Diodore de 51-( — aql 
 ۔روم ریهاشم عدق نانو cile) ۱ رود ولد

 شن وطهدن ربش(م وبربجآ) كن هیلهس .بولوا ندنفیخ
 ابوروآ ؛ردشماشاب هدنرلنامز كسوتسغوآ هلا صیقو
 «عیرا هناضنک» .هرکص ندکدتبا رود کلام ای-آو
 زاب وع خیرانرب لمکم هرزوا لصف 4۰ هلیناونم
 -رکید ؛بولوا دوحوم لصف ۱۰ كصرااو ءردشم

 هن ره .ردسشل# هنالپوط رلهرقف ضعب رکاب ندنرا
 هديا دوقفم دیفتنو بانا نسح هدیاتکوا ردق

 «ندنغیدنلوب تالیصفت قوچ رب نابغلوب هدرلضرات رکید
 :رددودعم ندزایآ رادنعق كلا

 عبات هل هدیقرش نادوس e ۱ و
 كرینو هللا ربنرب رولیکود هلارفلارص ) - ۰

 روک ذمربن .ردیعا كموق نکاس هدنفارطا یسارجم
 هام هدننکلع ماین مانو هدنراوج یلاعش ضرص 4"

 .ردبا نایرج یضوط ها
 O كتبالوو هدنفاعسو تبالو ساویس کد

 انضق هدن د ونح قرش هرتمولک ۱۲٣ كساوبس
 اها هدایز ند ۱۰۰۰۰ «بولوا هبصق رب ی رک

 «یسسردم۳۲ «یدعسم۱ ه ,ینیرش عماج ۱۲ «یسل

 نایتسرخ۱ و مالسا ٩ :یسیدشر بنام «یسهناننک۱

 «یناکد ۵۲۰ «یماج ۳ «یا ۳ «ینکم ناص

 هلرلغاط یفارطا .ردراو یمهعلف بارخربو ینورف *
 هدنفارطایراناخ ؛بولوا عفاو هدیداورب عساو طاح
 . ردقینیفاط یلبخ هبصف .هلففو  رلهچغاب شینک

 و ید ۳۷۳۰

 « هلا رح یضوط هلاعشیاچ رب ندا نام ندنفاط اع

 ندکدتیا قس ییسیسضاراو ندکدک ندنها كنهبصق

 هشلوچ مبا هئارف هدنفرط تلآ كنهبصق هرکص

 امور «بولوا هبصذ رب یکتسا .رولیکود هېر
 ینیدنارق یشراق هدادرهم كتسویپمو ندنررادرس
 ( سیل ووغی ) یفیدلوا شا سپسأت هنیدای تیبلاف
 ینیدناو هدنعفوم كنعدق ررش « رفظلا هدم » ییعب

 دجا هلیسهعاف شادبا ان لوا نرق .رکس .ردنونظم

 ندنراث آ لزوک لا كنسي رام زرط برع یمهاج هاش
 بس ءردعنصم كب ارح كروک ذم عماج «بولوا

 «یاص روق «یریکحوف ًابضو لاش یسا- ص یکبرود

 ابونحو افرمش هلیسهبحان لاغاقو هل راضق قیفاح
 هلل رلاضق ریکب عو نیک ا كنتالو زبرعلا ةرومعم ید

 -اس ۱۰۱ یضرعو ۲۵ یلوط «بواوا دودحت و طاحم

 هووا ترنم بولوا یهضراع یسدضارا ۰ ردنص

 ۶ ۲۱۹۱۵ 6 یسهعورزم*یطارا هردراو یدیرلیداو و

 هچقاب هزبسو هویمو یرلغاب .بولوا ترابع ندعود

 هلا هعونتم تابوبح ینالوصحم .ردفوج ید یر

 سناتب « بولوا ترابع ندنعاونا لرل هوپمو هزبس

 صوصط هندسن ز داف کر .رولوا لصاح يد
 یمهیعانص تالو راس بولوا راهاکنسد ضعب

 «بولوا بک ندهرف ۱۱۸ اضق ,ردهدنخح قوب

 ۔هدار ۳۰۰۰ یسیلاھا .رونلوا رابتصا هبحا ٩

 قرهلوا هرئاسو یتمرا ی۷۰۰۰ رکلاب «بولوا هدنرا

 هداصق نورد .ردمالسا الماک یروصتو ناینسرح

o۲رددوح وم تنم ۲ ۵ و روس ۱ «عماج . 

 كنسهطخ نرول ساس(( ۵ ۰

Ayو ا ر 0 ۱ ( 
 ۷ ٩۰۵ «بواوا هبصفر هدنفرش هرتموایک ۵

 .ردراو یزوط ایق یلتیلکو ینکم ىلخاد «یسیلاھا

 مقاوم یغد هدننامز رلیلمور ؛بولوا هبصفرب یا
 .یدبا دودعم ندهن رگسع دیهم

 تعحارم هنس هدام «سناجود» |

 |« هرو

isاDiospo)ڭا رم »  

 نالوا سبلوپسوید

 هبصقو ریش جاقرب هدندنع رلیابو هدعدق نامز

 ۰ یدیا هدرمصم یعوح هلراذو «بولوا فورعم

 ۱ نزود

 میس 2 ری ۲ ریموح جا ار

NREL TN RTPA 



 و ید

 |هدایر وتسود

 . ردیع دق مس

 كس هبصق لووتس اوس

Dioscoride ( ۰ ) نانو 
 ۰ د

 ندنسابطا ریهاشم مدق س+دوع ود

 هنطآ ینعی) كنایکیلیک هدیدالیم نرف ییرب «بولوا
 1 هدنء دق ریش هب رازاب آ (تننهح

 ینامولعم قوچ كب رثاد هنانابن رلباتک یفیدزاب یفلعتم
 ربرع «بواوا جرتم ید هبیلرع یراتآ .ردیواح
 .ردفو رعم هلیعسا (سدی روس و د) هدي دنع

 (ظ:09ظ2۲16) سطنف ود دوخاب ۱ "اف
SEE e 

 ندننویضایر ریهاشم میدق نانو 2.

 هدننامز سونایلو اب و نینوتنآ دوخای نورن «بواوا
 نتعب لوا لا قاعنم هربح .یدرواشاب هدهب ردنکسا

 هبط ۰ یدرواش

 كاع و هنسیدنک « هلغلوا تاذ و نازاب دعاوق

 ربح لع لصا «هدهسیا راو رناقاب هل رظن یدحوم
 لوبق ندنفرط ما هفاک یفیدلوا یسهدرکداجما كرلب ص

 شمزاب .رواوا مولعم ید ندنس ع ما نانلوا

 . ردثا یعسق رب در رکاب تناتک یمیدلوا

Dioclétien)روطاربءا ام  

 E ی نابتلفود
 هدنراوح یسهبصق ( هنولاس ) كنايچالاد هدنخ راب
 هدلاح یفیدلوا یصشآ رب یداع یردیو ؛ شوط

 (نایون) هدنخ رات ۲۸ 4 «بولب زایهرکسعیسیدنک
 .یدرونل و ینا دنام وق تانناطباضیارس هدنخر دنلوالتق

 بودبا لتف هلا یدک ینلناق كہلا یوم رادکح
 نالعا یغلروطاریبا یدک هددیمزا ییعی ایدموقت

 ی (لوکره نابیسقم ) هرکص هنس ییاو ؛شعٍا
 كرهردنوک هنغلنادناموق یهح برغ ینو «هلکی مشت

 هلرلتاربا .یدبا شلنا هظفاحم یننهح قرمش یسیدنک

 یرلن ام رح «یکییدتبا طب یهر رح «بودیا برح

 سونسغرآ هنابسفام موم . یدشعا بولغم یخد

 هدرا ۲۹۲ «یک یفیدلوا شمریو یاونع

 هلینا نم مصرف یخد,ی(سوبرلاغ) هلبا (روافسناتسف وف)
 یفرطررب كنلود هنبربرهو ؛شخا كيرمشن هتموکح
 هظفاحم یکلکاح هنیرزوا موم یسیدنک «بوریو

 یرلررب رهو ؛شنک هفمریدصاب ینایصع رصم ها
 هدامور هد ۳۰۳ یرهلوا لئا هرلتبلاف مخاط رب

 تسورلاف ًارابتعا ندهنس وا . یدیا راشلنا عاقجا

۳۱۳۳۱ 

(Dioscuriade)٤ یکه دم رف  

 و ی د

 هادعنو تاببقعت یثراف هرلنابنسبرخ هلراطخا

 هنسر .ردشعا ماود هنس نوا تابیقعت و «بوبالشاب

 هنبروعش «بولبوظ هغلهنسخ نوزوا رب هرکص
 یفادیدیم تكسو را هد ۲۰۰ هلغلوا یراط فعنم

 هب هنولاس نالوا نطو بواوا روبح هتفارف هنبرزوا

 ؟شمالعاب هکذفشیا یسهچغاب هبلا یدنک ترهیکچ
 یخیدلوا شمالشاب هغمالک آ ندنوک وا یتذل كنبرعو

 یتسمغیچ هتخ ندیکی نح .یدباشعا دایتعا یکلیوس
 هدلک ههولاس » ًاباوح هنابیسفام ندبا فیلکت
 .ردرویشم یفیدلوا شد « روک یبهچماب

 ندنسابطا دف نانو (:001۵:)

 (زوبییغا ینعی)ل ايوا « بولوا ۱ سلفوبد
 ندطارش ۰ یدبا ندنسهبصق ( هتسب راق ) كنسهطآ

 هبا یوادن نفو رشت لوا لا بودبا روهظ مدقم
 ۰ ردیسیدنک ندیا لاغتشا

 .اها یررش هسوفاربس یهدهیلج» هاو --
 علوا هنس ۸۱۲ نددالیم «بونلو یخد یرب ندنسال

 .یدیشعا عنو هناوکح نیناوق غاطرب هنب رلشادنطو
 نوناقو یمادعا كران رپک مس هربش هروک هتاور

 هریش اوس یسیدنک هدلاح ینیدلوا ندنسانمتقا

 هلیعلق بوریو تازاح هنیدنکیدنکو «شمرریکمع سم

 هدنسا (سادنوراخ) هاکحو . ودشعا سن یالنا

 . ردیورم ید هدئفح یرب

 رویکت هدنراطسو كناهدنه (16011) ل
 كتهدراوو هدنغاعتس (هدراو) كنتلابا ۱

 ندیابع قروهوا هدنیش ف بونح هرتموابڪ ۸

 وا هبصق رب هدنرزوا یطخ لو ریمد ندیک هرویکن
 .ردراو ینرا قوماپ و یسیلاحا ۵۰۰۰۰ بول

 هلن وپحار هدیانتسدنه (6۵0112)1) الو د

 هآریجاو هدنتلابا (ریجا) كنسهطخ ] ۰

 ٩۰۰۰ «بولوا هبصق رب هدنیونح هرتمولیک ۵
 . ردراو یسااها

 ۷ ه.ل و د
 فیس ۰

(i0113 ( ) و هدیرف نادوس 
 .هدام «هراوک» و «رصن»| . زد وی

 [۰ هلیرویب تعحارم هنیرا
 .روک كيالس هدهنودک ام (01)

 . یدبا هبصقرپ سا هدنلحاس ی:رف ۱ مدد

 ينعي ) ايوا س .ردهیرقرپ هدنمسا (ایرتالام) مویلا



 و ی د

 . یدیاراو هبصق رب هلتساوب یخد هدنسهطآ (زوییفا
 . ردیوکرب هلیسا (ایآ) یدعش

(Diomède) ۱ندنرلن ام رمف عدقنان و  

 .یدیا یراد_هکح الوا «بواوا ۰

 ه( سالا ) و ( رونکه ) «بودیک هنسهرمصاحم اورت
 -هربرح یل یسیلواو ؛شعا راهزرابم هئادرح یشراق

 و ییراقوا (تیتفولبف) هداروا كرهروئوک هنس
 ندهتسخ هداورت و ؛شلآ ئراجاص ك (سوسر) و
 «(م ودالاپ) «قرهنالناص هنصا كنلکی» ثآ ی راقدباب

 (سالاپ) ایوک . یدیا شالا طبض یبهعلق هلبا لوخد
 ه(ساینا ) ندهذاک ٌهبلآ قره-نلوا قوس ندنفرط
 .یدیا شعالهراب یبءرهز و خیر نالوا شتا مدراب

 -زىسسومات كن(ابلاجا) ی-هحوز 1 هدبدوع ندآورت

 هیابلاتبا ؛بولوا روبح هکر یناطو «ییالوط ندنغل
 .یدشعا سبسأن هبصقو ربش جاقرب هدارواو ؛شجاق

Ji „„ (Iles 0 ۳9 

 ا ایسآو هدنزاغ ۱ یرهطا دمودد
 هطآ كچوک جوا هدهفاسم یوامسم نامه ندنرالحاس

 ۱۷۲۳و ۱۷۱۲ هللا لام ض ص ۱۵" ۰۰۳ .بولوا
 هدنسیدالیم خیرات ۱۷۲۸ ۰راردعفاو هدیفرش لوط

 ۰ ردرلشالوا فشک ندنفرط كرر نادوبق

 هدنساقمش ےسق كن هیس ور (10102)1)

 داس) هکردرینرب هدننلایا غرویتروا ۱ چ
 یضوط هقرمش لاعث «هلناعت هدندودح یلایا (هرام

 كردیا قس یهووآ رب تبنم ییسخ و « نایرح
  هرکص ندکدنیا عطف هفاسم كلهرتم وابک ۰۵

 .ود هنیربن (هالای) عبات هب (هماق) یغاشآ ند (هقوا)
 راها و یندعم ریقاب هدنفارطا كنسارحم . رولیک

 و یراکیک یلبف (تومام) شا رجحت لیا هلاعتسم
 لاص هّئافس ریس «بولوا قیئالو و زآ یلوص .رونل
 ریو

 هسوقاربس یهده_یلیحس ( 1101 ) | °

 تفاوت زا شن اغا یر ۱ 3
 سد کا هس وقارپس یدیا یدرکاشو ېڅ ك

 ندننافو كنو « بولوا یروظنم و یداماد كعدق

 هدهسیا شغلوا ین ندنفرط سبند نک یلغوا هرکص
 یاحا نالوا رازبب ندسد لوا هنس ۳۲۷ نددالیم

 هنسچواو ؛شغلوا سالحا هضم «هللا باج ندنفرط
 یهنن آر هدنعا (هیلاق) نالوا یمهدیدفطل هرکص

 و ی د ۳۳۳۲

 ٠ ینلاح هجرت هدكنوب قراتولپ .ردشفلوا لنق ندنفرط
 ۰ ردشم زا

Dion Chryso- ( 3 e 
 ےیل س

 مءدق ناب و ا EEE A لولد

 جرات ۳ ۰ ۰ ردیآهسورت .بولوا ندنس ایطح ریحاشم

 كنور . ردشع | تافو هد بوفوط هد دالبم

 بوق هدرلف رط راسو هدامور هدننامز كل نیرلفلخو

 ندنفرط نایسای-و ,یدیشاو تربش هلیسهقطان

 ء شل و هدناراطخا شب

 لاعش «قرهنلوا نظ لخدم یذ هداسفر ندیا روهظ

 تکرح رکسص نانلو هدهنوط «هدقدنل آ ربخ یلافو

 بحاص نانل و هدداکودرا هلمنفامق یحاید هلکعا

 (هننذاح یشیاسا ثكرهدیا دارا رلفطن روم هچرت

 كنو و ؛ شا مدراپ هنسواج هتخ كن (ور )و

 قطن ۸۰ .یدیا شءارف ینهجو نسح كنايارو
 ۰ ردیقا

HANG ©هدننامز نایتیمودو وا  

AEA فا a 

(Dion Cassius) 2ناتو  

 «بولواندنرلځر و دق سوساقنود

 كموتسوس رخ نود هجرتاا فنآ ندنفرط یسهدلاو

 «بوغ وط هدقنزا هدنسر دالمم خرات ۱۵ ۵ ۰ ردب دیفح

 ۱ هغ زا هدءب و ؛شملوا لٿا هگاسم لوي هدندلود امور

 لافتشا هلخهزاب ینضراترب لکم كنامور «بولیکچ

 .رددوجوم یعثرب نکلای كنضترات ,یدبا شا
 . تنس) ندنفرط رابع ۱

 ۰ ردعسا نابرو ۰ نورسو ود

  نسح هدهیایو ریطاسا (01006) ۱ ۳۳

 (هرهز) نا.اوا معز یههلا قشءو ۰

 معز یزبق ال( سیتن ) هللا سونایقوا و یسهدلاو كن
 ۰ یدروشوا

 .هبات و ریطاسا (10117509)1) ۱

 ال وا مز ىھلا ترشع هد سو ید

 « ردب رکید مان (سوخفاب)
 « سيد » | (0102۲۹1۵9) ۱ 7

 ا روب تعجارمهنبر دام ] د د
(Dividing Range ) ۱ RE 

 ۰ ها تلف <

٠ CAتهح كياولارت سوا )  
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 و ی د
 ةعطق بولوا لابح "لسلسرب ویب هدنسهبقش

 (ایروتفیو) عقاو هدنسهشوک یلونج قرش كتهروک ذم
 كلءهرتهوایک ۱۱۵ یلا ٩۵ ندرص لحاس هدنسهراد

 هدعبو ؛رینازوا یضوط هقرش ندیف هدهفاسم

 «سلاو یلونح یی» كرهئود یفوط هیت مش لاعش

 ۲۰ ىلا ۸۰ ندرس لحاس «هبا لوخد هنسهرباد
 ثك رهدیا قش ییهروک ذم راد هدهفاسم كل هرتم ولیک

 كنهروک ذم رادو لخاد هغر (دنالسذئ وق)

 . رولوا لصاو ردق هنرلهتروا كنسهعساو "یضارا

 خد یرلهبعش و لوق هلرلعسا فلتخم هدهراد چواو
 عفاو هد «سلاو یلونح یکی» یلح عفنیم لا .ردراو

 یعافترا هرتم ۲ ۲۰۰ هک ردیغاط (وفسوچموق)
 لابح "هلساسوت .ردروتسم هلراق یرلهورذ «بولوا

 زیکد ؛ بوریآ هیهلام یکیا ینته-وا تكناپلارتسوآ

۳۳۳۳ 
 نیس

 ؟ردقوچ ینانابتو یبوص كنس هلام راط نالوا هدننهح
 راو یرارنا هسیا تانسهعساو هلام نالوا رظان هلخاد

 قلقاروق «بووروف هدز و یرلوص ارثکا «هدهسنا

 .ردیلندش كب یرلوم

 هدنالارا (نورد) كنهسنارف (ظ:و) ۱

 بونج هرتمولیک ۱۷ كناهسنااو) و ] <

 یک امف هدنرزوا یربن نورد قرهلوا هدنسیقرش
 نارد لزوک یسیلاها ۲ ۰۰ .بولوا هبصقرب

 .ردراو ینالومم كراو

 یاهم كنمهطخ ماسآ (10ظ86) | ۰
 .امهارب كرهشلرب هدنسیقش بم ر

 «بولوا یرب كرل جوا ندیا لیکشت یغامربا هروب
 .ردلوهجم ىمظعا مسف كنسارحمو ىعبانم زونه

 ( قوص كلادلا فرح )
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 (لا فلالا لصف - لاذلا بار

 بولوا ندهباصم (یمودسلا لیغط نب) ۱ لباذ
 ندنسزدنک 4هیسهطساو هعیج یزبا

 هرهوم فیرش ثیدح رب

 یسهفوسشعم كدیشرلا نوراه ۱ كاا تنا
 نسح «بولوا هراج رب نالوا

 | ثاخ یعسا هردهروپشم هل ین رعمو راهو هاو

 ندنفیدل وا ی هكزوک رب هدنفادهود تسوا بول وا

 ۱ نیاطتلاتاذ

 بولوا ندهباغ* یارعش ریهاشم ۱ یاد

 : بولوا ضوع یعسا .ردبلبرسکیلا
 ھداو رعش «هدنلاح لئاوا . ردش# وط هد ۱

 ؛بودیاشپعت هلبنعنص كمکید همزبچ یار هبلاغتشا
 یا ناخ دیزباب ناطاس هدورو هنداعسرد هدعب

 - هناج كرهدیا راعشا مدقن هنامز راک او هنبرترضح
 هرلنبا وت لشعب قلهرآ رو ؛شمالشاب هکمنيک هر

 .شاسک رلهزاج هدعب . یدیا شالوا بصن ید

 رقف «هلغلوا شمارضوا هننناعس یخد كنیلایخ اشو

 یمماج دیزیاب ناطاس « بولوا راچود هترورضو
 یسیدنک . یدشاوا روبحم هکءا قالامر هدنسباوح

 یدلک .ردشعا تافو هدنخرات ٩۰۳ .یدبا ضاص

 زواصم ی4۰ ۰و یلزف هدایز ند ۱۱۰۰ هرزوا یلوق
 «دوجو هجا» و « هناوریو معش» هلیسهدیصق

 . ردراو اطا شعبو یمهموطنم ییا هلل رلفاونص

 یرلرادنعم كب هدنرلحما بویاوا هدفسن ر یراعشا

 : ردک زوا تب وش .ردراو ی رب داو كيو

 هنتسوا ربلد كس یا ناهن مدسشود

 هنتس وا رللک كلزوب یدید یدلک هچ# لوا

 عاهمو ندارعش ( ناولس 6 ) | یاد
 یکهدالبا مور «بولوا نده4-هولخ

 ام < رکب یا تخ ءاسا »]
 1 4 روب تا سەد

 یدنفا قح رر . ردندنسهبصذ ناشاک

 یلولخ یهدهروک ذم هبصت بولوا ندب رافلمسم

 .ردشعا تافو هدا ۱ «نکیا نیشن تس و هدنسهکت

  یمههاود ر عوبطم .بولوا هنافوصتم یرامشا
 ردکن وا تە وش .ردراو

 ضیف ردیاچ ناص كمعسج هديم وب
 ضيق ردینامرد كم هني ولدردوب

 نرخأتم ( یدنفا - نیما دجم چ ا
 هبرصم تشرطو نده_بافف یارعش قاد

 تافو هدندامسرد هد ۱۲۱۹ «بواوا ندنخاشم

 ۰ ردکن وا تا وش .ردشقا

 هدلد راو را قشع سروده

 هدلدرا م راکف زافلوا دیص

 رب هدهنیدم (هرمسک ابو هی كلاذ)
 هدرابخاو یزاغم بنک «بواوا غاط

 .ردروک ذم

 بولوا ندنسهلسد هریشعلا دعم

  یفص یکدنتما (ضارف) نالوا یدوبعم كن هلببق
 هاما نرش «كرەلک ۵ یو ثرمضح درب لا تبع

 «بولوا ید یمهرعش تعیبط . یدشلوا رم«
3 

 رب یکیدلیوسس هدنغح يالسا تی ېکیارب وش
 : ردیدنسهدبصف

 یههلاب ءاجذا ہللا لوسصر تعبت

 لاو راد "اضارق تفلخو
 هتریسکف دش هيلع تدش
 ناثدحو ذره دلاو نکی ما نئاک

 ر یاضم هباقلب هدنسداو ندرا ۱ اسد

 كنهیبق نانلو نکاس بولوا هبصق ۳.

 . رویدیا ناب یوج توفا ینغیدلوا یعسم هلیسا
 : .ارا یارعش نرخانم (تس لیعاعسا) ۳

 مدآرب دام شیو و رد « بول وا نده 2

 تفو راما هحایسو < یدیآ

 . ردکنوا

 یار ود ۰ ردشعا تق

1 
1 



 ر ك 3
 تسین شب یروک دادایئد درع تقیقح رد ۳5

 تسيل شیب یرورغو بج هام شهاج و لام

 تس شیب یرورض یاچ لود لها ةناخ

TE EU I 
 ماتیا « بولوا نوناخ رب ندنایاص | مرو

 رحا كرلناقاب هنیک اسم و لمارا و

 دېګ ردیس ه وار كفن رش ثبددحر رئاد هنس ورخا ۲
reht 

 . رد راشع | تیاو دک سا نی دیز و ردکنلا نب

 نارا (رفاب دم الم ی هل ادبع ازریم)

 نیرخأتم 1

 مرخ نداروا هدننامز یسهرصاح نارفصا بولوا ند

 ؛ شا نطو هدهروکذم هبصق < هل رحم هدابآ

 : ردکنوا یعایروش .ردشابا تافو هد ۱۱۳۷ و"

 هرذ
 هیماما ندو ندنسارعش ن ۱

 دنام راهبزا كاخو سخ رپ یشیارآ

 دنام رابو كرب یب هک تسام تایح لخت
 تسادج لک شوغآز متسد كشخ خاشنوچ
 دنام راکدا یخرلالز لدب یاد

 یوق یرتهک هدنادپو ندنسارعش ناتسدنه س

 هل صاع و هدم هیس راف راعشا ید یر ندندارفا

 صاخ هلبصاحم (رهم) هدیرا-عشا یکهدنناسل ودراو

 هردکذوا تە وش .ردشعا

 تشهباب یتا رم خزود اب ت ٍه یراک هرذ
 ایم اج دياب راج ةناخرد یدنا

 نر ) ی ع ( 0 7 یدنفا تب قعطصم ٌش
 ند هبامعش خیاشمو ندهباغع یا رعش

 کاکب میهاربا ندنارب؛رب« یظفاح رادکسا « بولوا

 2 مواع لبص# «بوغوط هدرادکسا .ردیلغوا

 نںسح مش هدواس بو دیا تحایس تدمرب «ه

 هنداع رد هد ۱۲۲۰ فلتفالخ و تبابا ذخا ندیدتفا

 یهاکرد ناس یا هدنزیما روش كرهدیا تد ۱

 هردشعا تافو هد ۱ ۲۲۷ و : شلوا لان هنتحشم

 وش هردراو یتاود بت ص «بولوا یراعشا هنافوصتم

 : ردندن وا

 کوک دولوا نایاپیب یایرد بویلیا شوج یهک "
 کوک رولوا ناڼپ بونلزیک هرچا هراعقرب یهک

 یارعش نرخأتم (یدنفا مهارب) رک د 9
 هدنخ را ۰ ی د

 «شغوط هد(هجیزوا) عفاو هدنبرف دارفلب دهب ا
 هننکلع هرکص ندکدتیا مواع لیصص هدهنس و و

 ۳ ۱ ان ۳

Ye 

 Ro AEE سا

 وز
 شلوب تربش هلکغد اغآ كچ وک « بودیا تدوع

 "درک دن یعیدلوا یرات آ راسو یراعشا سعب .یدیا

 :ردکنوا علطم وش هردروک ذم هدن.طف

 قشع یایهص مج هدیلق تیب ندلدیا شوج
 قشع یادوس هیسقن یدروتک تلاح بحجک رب

 سا از او 1۹4 سڏ ا نا تس

 ند ها (یبردرذا یراصن الا

 هی هکم مدسشم ندنرجه بولوا ندهنبدم لهاو

 ترضع هدعبو ؛شلواق رم« هلمالسا فرش ثكرهدیک

 هیهرونم هنیدم رار هلزعدنفا ( ماص ) تانئاک رخت
 دحاو «شفلو رضاح هدا رد (ك رهدیا ترج

 -.ردشملوا دییش هليدب سذحالان مکدلاوبا هدنس هعقو

 ترضح یرب هلا (یری-ضتلا نمای ن ناوکذ)
 ید یرب كن هيما ی یرب كمدنفا (مماص) هانپتلاسر
 ناوک ذ جوا رکید «هرزوا قلوا یسیادازآ لراصنا
 . رددها یخد

 - المو نسحو هدیداو رعش لء” و ءاملد

 «بولوا هب راج ییا راعشت روش هد ])

 «بواشاب هدننامز هيما یو «یدبا یلهنیدم

 ی نایلس یردارب هدعب و كللا دبع نب دیعس ادتا

 و ندلوا «هد هسنا شلوا ارتشا ندنفرط كاا دبع

 زاو هلهحو رب ندنزبحم كنوا بولوا قوشعم قغاع

 .ردراو یتاسا ضعب هدص وصح و .یدبش« هم هک

 صاش بواشاب هدننامز رلی-ابع یسیکیا بس

 ۰ ردو ص یرلارحام ضعب هلا ساون وا ریش

 یماج رب

 اعنص هدنعی ( هلی رک ابو یضق | هات
 هبصق رب یزرکم اق عبا هنغاصس

 .ردعقاو هدننونح ردق تعاس ۱۵ كنامص .بولوا

 یبا ییبخ هدننامز رلیریج «بولوا هبصق رب یعا
 قوجر ید هدمالسا رود لئاوا «یکینیدل وا شفل و

 رامذ س .ردشل و نا طقسم كنار اسو نیژدح

 « هلب راف مر ۴ ونح «اعنص سفن الاش یساصق

 ید ًافرمش هلو ساصضف هعر كاغاجس ه لی لح اض

 عفت حو قلغاط .رددودحم هللا هطوبضم ریغ "یضارا

 ندنفاصس هدیدح یقاط رب تكنبراوص «بولولا رب رب
 .رولیکود هناع رص ندنوم رضحیفاطربو هرجا رت

 .ردلزوک یرلسنجو قوچ یرلنووف
۱۰ 



۲۴۳۳ QU ۳4 

 | و

 - ادص (یعارخا دوخاب یهعنلا)
 ترضح لاصرا .بولوا ند۵

 .ردشعا تماقا هدسدق هر کص ندوب

اش) ۱ فاتک الاوذ
 «رواش «| (- رو

 1 .تعحام هنس هدام

 ۱ عیاصالاوذ

 «بواوا ندهباصص (_ هل ادمع ) ۰ ۰

 صاع یو ند هی دع (ییاینصلا) ها

 ادیشل دیس ؛بواواندنناسررف نشو

 كنيعلر عث]ندنرالتاق ك (هضر) نیسح ماما ترمضح
 «هروک هنفیدنلوا تیاور ندنسیدنک ۰ ردیردپ

 مدقن یاط رب همدا ( ماص) تانئاک رخف ثرضح

 هنسدنکو . در یاط ندیهانبنلاسر بانج «بودیا

 لوا ندهکم خف «هدهسیدا شاروب فراکت مالسا

 خلا دعدو ؛ شرلکچ هلا یکح هيم هلک همالسا

 .یدیا شاوا نک اس هدهفوک هدعب «بواک همالسا

 «بولوا ند هاد (یهعشلا) 1| :

E OE Eهدنیسقن  
 تارح هصد رعت همدخا ( ماص) لسرا رخن تروح

 قهروا یوب لاحرد (هضر) رع ترعحو شا

 ندیهانبلاسر تاج (هد هسنا شعا ناذبتسا هرزوا

 راد هنلاح بقاوع هلئبسانم و .بویلروپ هدعاسم
 عفاولا قو ؛ شلروب رداص فر رش ثركح رب

 رام راخ ہد وص ص ترشح دهع هربوا اوذ

 هدنسهعقو جراوخ «بواوا ندنرلنالوا قایآ كوا
 . ردش وا لتق

 هدعب بولوا ندهاعع (یهجا) | را وزلاوز اوا ندهاهص (هجلا) ) ۰
 هردندرلن الاق ەدە ر ودمه دم ید

 ندهاعم (ورع دبع نی رع) او

 دوش هدا رد «بولوا نيلام رد

 ۶9 ۰ لو 2 3

 او ی شا هوم شاو او
 .دنک «بولوا ند هباعع ) ىلالهاا

 . ردل وقنم فر مش ثر دح رب ندنس

 ادص (یٹر SAN رس 1 | هصفلاوذ هبا 1 ۳۹ لی بن ۳ < ۰ ۰
 ه رد

 ۳ ۳1 7 . ۰ ۳ هم م ۰

 ۔ رشم لصا نع جاف و «بولوا

Det ODE NE LEAT S14 

۳۳۳۹ 

 ناو لس
 ی

۱۳۷ EO 

 اوذ

 كنوب هدنسازغ ردب «نکیا ۵ (هینم نب یماع) ندنیک
 ترموح ندیهانلاسر بناجو ؛ششلوا مانغا لاق

 .ردقوا ىلا كتاور نالوا راد

 ۔اسو ارعش ریه اش

 بول وا نادب اد

 هاشداب و ؛شماشاب هدننامز هاشم زراوخ دع ناطلس

 ۱ یناوربش راممااوذ

 | تس وش ۰ ردشمزاب یتخرا رب موظنم كرمااراشم
 ٤ ردیدب راعشآ هلچ

 دمآ ناتسوب رد نوچ راو ربلد كرب دص لک
 دمآ نازخ لدی, نوچ رازلک رد غابو راهب

Eارعش نب خاتم كناتسدنه ۱ للعراق - 
 هدیراعشا «بولوا ندنس

 ۔ارعش سراو هتنکءاک .ردا صاخت هلبصلخم (تسم)
 هلیاوئع « قاف وا ضار » یواح ییااوحا مجارت ی

 روک ذم .ردراو یتاغیلأت عب راسو یسهرک ذل رب
 .ردشغا لاکا هد ۱۲۲۹ ییهرک ذن

 (ک 5 | تقاوف

 ر كجوک شهروس تموکح هدنس؛اوحو شعم

 ندا( هحهرتندلا نیزردقلاوذ) یساب .ردینلود ناکرت

 ۷۸۰ یدلاح یفیدلوا یسر كنیرب ندنلئابق ناکرت هک

 . لغوا .ردشتآا طبص یتانسلا هدعب ویش ےہ هدنخ رات

 كرهدیام ید یی سر هللا تو رخو هیطالمكي لیاخ

 _ زق كیلوس یناخو یردارب تكنو و ؛شعا كلاءعیسوت

 | یبریو هدیزیاب یلغوا كد ناطاس ېلچ یر. ندنرا
 . جوز هشنیدلا ناهرب یضاق یکاح ساویس ید

  كنک اع اج .یدیاشعشلاچ هکعدیا رلغفتم كرهدبا

 هلولمصم ًابفاعتم ؛هدهسبا شا طبض یکم ید
  بولغم هدرا ییدتیا هلا قوق رب ندنسهسک ارچ

 هیطالم هلا شعم هدهرص وا ه ردشاوا لوئقمو

 اغا شاط رو نانلو لوخشم هلاح وتف هدیلوطان آ

 ۱ ه یدشغوا هوالع هبهیناخم كلاءو طب ندنف رط

 ندم رب دج نیدلا ریصن یناخو ینکی كکب یلوس
 ۱  هرکص ندکدتبا هبراح هلدب و« كلم ندنکولم رصم

 4 كرهدیا دقع هدهاعم رب یعفادیو یزواص هک و

  بولغمیکبدجیک اح نامهرف هلت واعم كني رکسعرصم
 ؟شردنوک هرصم قرلوا دنب ریز «بودیا ریساو



 تقفو ییخ هلا

۴ 

 | و د

 ؟شذیا طبط ی ههرمصیق «بودیا هبلف هکب میهاربا

 لذا ه هرلمارک | لو بودیا تحایسر هرصعو

 ناطاس .ردشلوا یناخ نایلس یلغوا .یدبا شلوا
 «هلممانعا ترافس تئیهر یرلد مطح یا نا دارم

 «باضتالاب یلزوک كا یهدنسا (ییس) ندنزبف شب
 نایلس .یدیا شمردل آ ها دجم نآاطلس هدا روش

 هاش «راوسرش « نالسرآ : یلفوا ترد هرکص ندکپ
 .ردرلشمروس تموکح هللا هرص هلودلاءالعو قادو

 شلربک هئراما دنسم ندنف رطرصم قادوا هاش

 دم ناطلس حفلاوا یرلکب كتكلع « هدهسیا

 قادو اش < هل رلغا تعحام هاب رات رطح ناخ

 «قرهنلوا جارخاو درط ندنفرط هاف رک اسع

 قاد و هاش قع آو ؛شفلوا داعفا راو-ش یردارب

 را وسریش تك رههود هلبا هب رمصم رک اسع «بوجاق هرم

 یک اح سصم ترارنو ؛شعا هب را تق

 «ییسلیا كر کب راوسیش هاخ دع ناطلس «یابتیق

 تاود یتکلع هل آ یماقتنا ندنو یسیدنکو

 هدسیا شلئا دهعتو دعو ییکحدیا كرا هبهیناقع
 ییدلیا بلص هدرصم « كرهدبا بولغم کک راو اک
 ندنتیلوغشم یکهدنلیا مور كربلاراشم هاشداب «هدلاح

 یکب قادو یردارب نالوا یسیم هنیرب «هدافتسالاپ

 دمع ناطلس هرکص هنس نوا قصا .یدشلیا داعقا
 انا یغادو هاش هلیمازعا رکتسع یراترضح ناخ
 . ید رل شم ردنا داعقا یی هود) ءالع یرداربو درط

 تایحر كدهنسرود كياخ ماس ناطاس زواب هلودلاءالع

 هلیاغوا هدنزواحت هرلف رط وا كلوعاءسا هاش .بولوا

 بواب رب شد ‹هاكعشود رسا هنیلا كنو یورو

 یشراق هلیعاا هاش كناخ ماس ناطلس .یدیش#

 یک اح قوزو ندنرلکب هردفلاوذ هدنرغس نالوا
 یرکسع یراوس رادقمرب ندکب نايلس نانلو
 -ودرا لناقع .هقشب ندکدمرو «هدلاح ییدننتسا

3 ke.عاشا تالکشمو عناوم ضعب ید 4 نناکرح كنس  

 ناربدلاچ یرلت رضح ناخ ماس ن ناطاس «ندن؟یدلیا

 یاشاب نانس هدنخراا ٩۲ هدنرلتدوع ندنن رفظم

 رو یتسیدنک «بودیا قوس هنیرزوا كن هلودلاءالع

 طض هلیماس ینکلاعو ؛لنق ی ردار هل بلغوا چاق

 ندنس هالس هردغلاوذ نانلو هدنرلتمدخ بودیا 3:

 .یدرلشعا نیبعت یلاو یکب یلص هداز كب راوسرمش "

۳۳۳۷ 

 یک اح نامهرق هلیدادما كندناث ناخ دار ناطاس هدعبو

 اود

 ۹۲۱ ندنخرات ۷۸۰ قلود ه ردقلاود هلهح و و

 ندیشک ۹ اما نک یرلر د هده صالح واو ندیا

 :ردرز هحور یرلدوعف خرات .ردنرابع

 ٩ هجهرق نیدلا نیز ۷۸۰

  ۲نیدلا نیز نی كب لیلخ ۷۵۸۷
  ۳نیدلا نیز نب كب لوس ۷۸۸
 < لیلخنب كيدم نيدلا ريصن ۸۰۰
 نیدلاریصن نب كب ناهلس ه ۸:۰

 < نایلم نب كب نالسرآ ۸٩۸4
  ۷نایلسنب كب قا دوب هاش ۸۷۰
  ۸نایلس نب كب راوسهش ۸۷۲

 AVo قادوب هاش ۳

 ۸۸۵ نایلس نب هلودلا «هلع ٩

 و نورا گناه او نیل رهلاوذ ت دک ام د ) = 2 هک لإ
 كسوبليف 0 ردكم ل ت

 هدشیاوررب «بواوا یقل فورعم هدندنع نویفرش

 ید هدنیاوررو «نرچ .دروس مکح هبرعو قرش

 یدنقیح کیا هاشم هزونبو هدنحوا ییا كنحات

 «ردنکسا»] .ردشوا بیقنت هلهحوو نووغیدنل و

 1 هلبروب تعحام هسهدام

 «بولواروک ذم ید هدم رکا رف یعسا نین رقلاوذ
 یحاص تطاس و کالم كناذ نالوا هست دلو-ا و

 8 رار قوج رب هاکلریکناهحو «یغیدلوا
 را جوجأي هلا لود ید هْمرح هر کص

 هب لظ و «یمبد ردیاب دس لوپر یش راق

 یس هعشچ ٽایح

 بآ .ببربک
 تونس هل و ینهینچ و قع و« یه دا 3

 خراوت یتردلو رطح نانلو هدنسهمدقم كنب رکسع

 هیف فاتح یون كند رقلاوذ .ردروطسم هد هیمالسا

 هردرلشلوا لثاق هنتالو یرلضهب «بولوا

 هدج رک ق نیخروم ریهاشم ضب راسو ریثا نا
 تكنمهور نين رقلاوذ ردنکما كند رفلاوذ نالوا روک ذم

 هنالظ و ییسانسن AE دل هازماا یئ جغد دل وا یسیدنک ۱

 ضعب رکید .رد ربا دانسا هریک ناه و ید یلوخد

 یتالو و تونو هقشب یور ردنکسا هسیا رلخروم
 اعدا یتغیدلوا هفشب نين رقلارذ نالوا هيف فاتح
 لوا ند ( ع ) میهارا ترضح كنبنرقلاوذ كرهدیا
 ندنکولم نج . روی دنا نامب یغیدلوا ش دک ا روهظ

 یوحد هنارظ هللاحونف عیس و ردق هنیح و دنه «بولوا

 هردیوم ید



 و و

 یروسهظ ریگاهجرب هیو ندنچ ندفرطرب
 رومذم یکهدنیچ ناناوا دع جوحایدس بوی

 ۔دنلوا سبسأت ندنفرط یررادبکح نیچ ید دس

 ردنکسا ید ندفرطرو ؛ںدنغیدلوا مولعم یی

 هنسهشوک یر لاعش كداهو هربلاءاروام كنءمور

 «ییدمهدیآ تاحوتف عیسون ههئوا اهد بودیک ردق

 ییدعا برقت هبیلا-عث بطق ردق .كحمریک هتالظو

 «ندنفیدنلو تثم هلرلرات شلزاب هدننامز یدنک

 تفو هنو یفیدلوا ےک كناذ نلسد نين رغلاوذ ومشا

 لصاح رکفرب یرفوط هدنقح یکیدتیا روهظ هدر
 .ردقلنارفو میم هلئسه» بولوا لکشم كب كا

 مسارب هنب هدبودیا دع ندنکولم نم یی رقلاوذ هله
 یش ثبع ردقف كجا همس (ردنکسا) هللا نانو

 . زامهلوأ

 هبولوا روت بوک نو | لفکلاوذ هرزواقاوا ندا بارسا ی ءامدیا ۰ ۰
 هدنقحیسناربع مسا لصا «هلفاوا یبص ےساوہ قجآ

 یمیدلوا ینرع كلرقرح .ردشلو عوفو فالتخا
 .ردشمک اکوب توس هرکص ندعسلا : ردن ونطم

 هدماش « بولوا یو یفیدلوا هدنن رف سیل یربق

 ضعب . ردراو یرلمافم یند هدرالحم ضعب راسو

 ندنیارسا ی تافکلاوذ هبا هدنرا رات ینحا

 «یفیدنلو بونم هنب رب ندنائابف برص «بویئوا
 فلاح هلیارسا ى تاداقتعا كنظعاومو راکفاو

 ینیدلوا شلدنا بیقعت ندنفرط لوب .هلغلوا
 .ردشغ وا راکنا یو بولوا روطسم

 E وی عمقا لیحا مش وا ۰
 ند ص یاسور نالوا قرمشم هلمالسا فرش هدیوس

 بولوا لثن ه( عاص ) ی تیزر ینعب یتبحص «بولوا
 (ملص) هللا لوس ر ترضح «ردیبف فاتخم ینیدلوا

 هلیس هطساو یلج هللا دبع نب ربرج ههچرت بحاص
 یشراق هبیسنع دوسا «هلا لاسرا تداعس همانرب

 نک اس هدماش هدعب . یدرلشمروس بلط یتتنواعم

 یعیدنلو هدننیعم كن هواعم هدنسه راح نیفص «بولوا

 .ردشغلوا لتق هوا ندنندایش رممای نب راع «هدلاح

 .دنک اریز ؛یدشعا رورسم كب ییهواعم یلتق كنون

 - هنلوا لتف ندنفرط هیغاب هثف لرمسا نب راع ىس

۳۳۳۸ 

 كراع یلغبلو ففاو هشرمش ثیدح یءدنفح یفح
  هرانو هدب هلا یغیدلوا رار هلآ لم ترضع

 كرام هیواعمو ؛شفلوب ضرتعم هكا برح یخراف
 یسیدنک ثكرهملد وس ینکح هنود هنفرط یرلیدنک

 چهصدیشدبا یتدابش رعمای نب راع .یدبا شمریدناق
 ك جاقرب یدعش «یدیا هلوا غاص عالکلاوذ » هواعم

 .شعد ٩ یدرنود هنفرط كنيلع هللا یثک

 ند هما (ییالکا ماع نم حرہش) ۱ ه.دلاوذ
 ثردح رب ندنسدنک بولوا ) »

 .ردلوةنم فیرش

 ندهادحص ( فک ن هل وم 2 4

 الو E ۱ نیناسااوذ
 .یدشهفل وا تیقلت هلبقاو

 دارا ن نارو لضصفلا وا ی

 ندهل او 1 وب ۱ نوتلاوذ
 ندا داحا لوا لا ین رط نویفوص هدرمصم ؛بولوا

 هلقلشدنز هدندنع كلکوتم ندنفرط الهح .ردناذو
 هدادغب ندنفرط هبلاراشم ةةيلخ «قرهبشلوا مالا

 . .هعتلوا هدهاشم یلاح حالص «هدهسیا شلدیا بلح
 . هکم .یدشالوا هداعا هرصم هللا ریقوتو مارک ا لاک

 قوجر هدنرع «قرهنلوا سح هرکرب ید هدهم رکم

 هیهلایااطع هنسهلج و ؛شلوا راچود هرلافحو روح

 یامارک .یدیا شمالوا كنتلد الصا «بوقاب هل رظن

 . ردرورشم یظعاومو مکح هلي هنایفوص لاوفاو

 .ردشعا ثافو هدربصم هدنخ رات ۲ ۵

 1۳ اور نا ۰
 E ER 77 ۱ نونلاوذ

 هیدیایسهدید فطاو یروظنم ڭنازریم ماس هرک زد

 :ردکنوا تس وش

 نکم هام دوخ یور تبسن

 نکم هابتشا تسیت قیسن

«بولوا ندهادص ( یناءلا ةلفوع ن ) ۱ هاو
 . 

 دز ندنع اثوعبم ندنفرط یوق
 :  یرمشم مالعا فرش ‹كرەلك هبیربیغدپ ترممح

 ۱ ثیدحرب هدنقح هناصص لیضقت ندنسبدنک .یدشلوا

 .ردل وقنم فیرش
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 د د دیا _ےع وذ دوخاب
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 یمهداز ردارب كنسیشاجس شبح «بولوا ندرایشبح "
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 لا ق .ردشذلو تایحر كدهنامز كن هواعمو

 ثیداحا تیاور ندنو (هنضر) سابع نا «ردیردپ
 هرد(شعش نب بّوذ ذ) یسیصکیا بس ,ردشعا هشرش

 هدعر بوزو هدا چوا هدیود ترمطح تیعم هک

 ی بی ّوذ) يسيعچوا بس .یدشاوا نکاس هو
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 ریهاشمو یعیاقو نالوا كدهنسهدس ۷ ۰ ندمالسا

 رب _هلیعسا « مالسالا جرات » یواح جار كما ا
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 «ءارقلا تاقبط » ۰« ظافلاتاقبط » « 6 هالبنلارپس »
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 هردشمزاب یایذ ید (یواعشرج رلادبع ن دمع
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 هسدا ربد رداف و نبع مقذ هاج راي
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 هردطاص هئافس ویس یکاهرتم

 هدنسرلاعش مق كناتسدنه ( Rapti) ) ا 1 نار
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 -رلغاط هیالایه «بولوا یاچرب عبا هنبرین (هرکوک )
 هب یلاعش ب هدعب :4یبلرع بونح ادتبا هلاعت ندن
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 كلەرتم وایک ۰۵۰ كرهدا فخا رلهرد قوجرب
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 یلونح ضصع ۲۷ ۳۵۲ ٤١ ؛بولوا یرب كنبرا
 هةحاسم هردعقاو هدیرف لوط ۱4۱۳۲۷۳۰۲ هلا

 قلغاط «بولوا هرتمولیک عبرم ٤۲ یه
 ییا هدنربلحاس قرد لاعشو ییرف لاعش هردرر

 هردراو یناول مالفاص هدیر و یوق

 (Canal des Rapides) ابو ۵ 1

 هرج رب ناب را عیرسو هدایز ینالیم

 (نوینیمود ) هدنلاعت یافمآ مسا و ندیا تاالد

 .ردشلوا ۸« هلودحو رب چاقرب هدنسهعطق

 كناتسدنه (12او )Ra1 طار دوخاب ۱ دار
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 .اسکل | هد ۱۸۰۸ «بولوا ندان

 هردشعا تافو هد ۱۸۷۲ و شوط هدنریش ه رد

 ثوعبم هدعد .بولوا ییکو یوعد هدونن روت ادتا

 ؛ شاوا لغخاد هالکو تايه 13 وم شن ؛ علوا باخعنا

 قیرفت نوتبسب ندهیکلم روما كنهیبهذم روما

 كنابلاتباو ؛شعا

 .ردشعشالاچ نویذاغا تخیاب كنامور هلدیحوت

 لیکو شاب هعفد ییاو یسنر ناتوعبم ساجم هدعب
 سلحم هرکص ندنداصا كنابلاتا بولوا

 . ردششلو

 میظنن تاماظن قوچرب هدنفح
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 ءارعشنب رخأتم :E وبا ) ° 

 5 بو دا تا

 ناطاس « بول وا ندهباْغع ی ۰ د

 .هنخرات ۱۲۱۱ ند ۱۲۰۹ هدننامز ثاات ناخ میلس

 دنلوب ینام هد ۱۲۱ و ؛شغلو باتکلا سر كد

 «بولوا یهیسوط .ردشفوا

 : ردکز وا توش .یدشعا تان ندنسهط وا یدمآ

 مادعا هدس ودر ید

 ردبوشآ لقنم شاپ هعثر مرکف كلك
 چ ینوسلوا راهب لبلب م هدورګ رات
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 -وط هدیر شرک رانف : ردءاغ وا كناشاب نايك لاوط
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 : ردخز وا تاب وش هردراو یسهجگا و اد رب .ردشعا ۹

 اما لاعخیع لاسرا هراپ هلاد غر مدردیا

 هبا رالد تمس ماین زاوا شوق ندرلرپ وب

 | مالتار
 ربهد ندیک هب یه د ندیابع و هدنسبب ضف لاو هرتم ولیک
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 ثرابع ندهرتمولیک عبرع ۱۸۸۸ یمهیعطس ةحاسم

 ۹-۱ كنهر هدنیاو هد هطح هوم

ِ 

7 

 جاد ۳۳۳
)Ra her0 ¥(غروب دارب كنهبس ورپ  

 عبات هنغاصس (.ادجوب) هدايا

 «بولوا هرصذ ر ی رک كاكاو (دنال واح تا

 رت ۰
 (هبلا) و EEN بص هرتم واک ۵ ۵ كرادح |

 ۱۳۰۷۰ و مقاو هدنرزوا یاچ (لواه) عبا هنغامربا |
 .ردعماج ی یلاها ۱

 | كنان سدنه (ظ۵۱۱۵۲) متر دوخا
 تو كەت و, ۲ 2

E 
 بونح هرتهولیک 1۸ كنلپواو د اس ( نلپوا )
 هدنراسب لحاس كنامربا (ردوا) قرهلوا هدنسدذرش
 ۱۹۵۲۵ .بولوا هبصقرب هدنرزوآیطخلو ریءهدو
 -اخراع «یرلبتکم ددعتم ؛ییارس رب کسا «یسلاها
 كل شیا یتکم صوصخم هرازسلیدو اص «یسه

 او 7 دغاک هیقلا هراغیس «رکشو ىزا

 .ردراو یرل هش راف |

 ET لسم ی۱۰٩۹ ؛بولوا

 .ردرآو یسیااها

Ri) . ۳اش لحاس كنهدنال ربا  
 تب لح ا ) ۱ نیلئار

 هطا كچوک رب هدد سش راق یسسل

 ۱٦۰۰ یهظعا ض صو هرتمولیک ۱۰ یلوط «بولوا _
 هرتمولیک عبر ۱4 یسهیعطس هحاسم  .ردهراق

 .ردرا و یسیلاها ۳۱۱ بولوا "

 121ظ2-) یربک انتر دوخا ) “|
 لحاس كناتسدنه (عطنعز ] یریک انار

 هدنسدقرمش بونج هرتمولیک ۲۲۵ كيابءو هدنسبییف "
 «هرزوا قوا سم ی ۷ ۵ بول وا هبصق رب ۱

 یمهناخهنسخ «یسلاها ۱۲
 هردراو ینکم جاق

 eدیاتسدنه ل |*e و Ratanpour( ت

 بٍ 2 ا ۱ روپ ار
 هرتمولیک ۸ كحورابو هل هطح تارک هدننهح ۲

 (رکتساچ) ندهیطسو تالاا یرکید س .ردهدنفرش

 ۲۰ هروپسالی و هدنفاجس (روپسسالیی) كنشايا
 «هرزوا قاوا سم یردق ۰ .ردهدنلاعش هرتهولیک _

 .ردراو یسلاها 6

 .ونحار تكنائسدنه ۲ < 1

 2 (ریناکس ) a رک ار ۲

 -اعش قرش هرتمولیک ۱۳۰ كربناکب و هدنسهزاثع

 « ردراو یسلاها ۷ ۵۸ ۰ «بواوا هبصق رب هدا

 تسلل |
 lı (bonne, Regensburg . ر

 -وا ریش رب یرکم كنتلابا تانمنالاپ یراقوب هدهریو

 هدنسدقفرمش لاعش هرتمولیک ۵ كن وم «بو)

 تی هئوط هدنکوا .ردعفاو هدننیع لحاس كنهوطو
 یسهبصق (یوبمانانسا) هدنسثراقو هطآ ییا هدنچیا

 هلبا یریوک ریکراکرب یلرک ۱۵ هدنرلهزآ .بونلو
 «بولوا ریش رب هدزرط سا . روئلوا طالنخا

OSLسا ضعب «یرلاسیلک عنصم «یسلاها  

 «ىس هبل تایعج فاتح «یرل,تکم ددعنم «یسهضا

 یبهناخدصر «یبهناضنک یواح یدلج ۰

 یرلهاکحرفن لزوک كبو یسهماب تانابن «یسهزوم
 هدعز ؛نکیآ هداب ز یمه را تبه هلبئقو .ردراو

 هردشعا ید

 تیام تدت»ه 2 ۲ ۰
 1 تاجرت ۳ ۷ دواجار

 ۱۱ كناخ یزاغردو هدنفاصس ناخ یزاترد كنشل

 كنغامرا دنس قرهلوا هدنسرف بونح هرتمولیک

 اضق عقاو هدهفاسم كلهرتهوایک ۱ ۵ ندننیع لحاس

 قلوا سم ی ۲۰۱۰ .بولوا هبصق رب یرکم
 هردراو یس اھا ٩۳۰ هرزوا

 اب هدیاتسدن»ه (2011]11201)

 دا ) هدنشلابا (هننای) تنس هطخ ۱ لواجار

 هدنسب ونج قرش هرتهولیک ۵۰ كنهاکو هدنغامس
 هردراو یسلاها 1۸۱۰ بولوا هبصذ ر



 جاد
 ناتس دنه N ن |
 یرلقدنل و غنم كنب رل ین ھر بوج

 ندنابهر ٌهفئاط ؛بولوا فنص رب ندیلاها قونص

 وقو تموکح هلیتفو رانو .ردفنص ربثعم لا هركص

 شرب كنموق ( یرتهک ) نالوا راع نفح یقلئادنام
 هدنس هطخ ( دوا ( نکا كنموف یرتهک «بوتوط

 ردنا كوت «هروک هتاور هردشملاق یدارفا شب

 هدنمسا (یروام ) ندهیناروت ماوقا هرکص ندننامز
 كرهروس تموکح تدم یلیخرب «هلبا روهظ موقرب

 (یروام) و ؛شعا احما ینذوفنو مکح كنموف یرتهک
 (تویحار) تموکح و تسایر هرکص ندنلالعضا لرل
 هنموق « ناکدارداش » ینعب ( هرتویحار) دوخاب

 (ناج) بولوا لدالا یارو ید كموقو .ردشهک

 ره ۰ ردیونظم ینیدلوا یرلهیسنح تبارق هلیهوق
 هلا هراس ماوقا هدناتسدنه یموق ثویحار هدلاح

 هموق و دارفا قوچ رب راسو طالنخاو جازتما ید
 یکهدناتسدنه نوتب هدلاح ییدعش كرهدبا قاصلا

 یکنوکو یسیایخ رو «زواص یفویلم :رکس یدارفا
 .ردنیدتم هليا مالسا نیدهدنوک

(Radjpoulana 1تنامس ده  

 رب عساو و ۳ ۱ هنا وجار
 یرط لاعش .هروک هنبدودح ییدعش .بولوا هطخ

 هلی رله طخ باعصپ ًالعش ( رویلاولب ) ندننهح
 ًاقرش هلا « یئالابا ییرف لاش» ندننهح یلاعش قرش

 دنس خد ًابرظ تارکو هولام هنب ًابونج « (مولام)
 بولوا هدنلکش عالضالاسخرب .رددودح هلب راهطخ

 هو نح ندلاوثو ۸۸۰ یمظعا لوط هع ندقرش

 ندنسهشوک یتلآ . ردهرتمولیک ۷۸۵ ید یضع

 - وا دنع ردق هرحص لحاس یسونج برف یتعب یرب

 هلا ۲۳ ٩ .رولوالصاو هنبرف روک ( چک ) بول
 ۷۵ ۰۸ لا ۱۷ ۱۱ و J ضرم ۲ ۳
 یس هرس ةحامیم «بول وا دع هدنرلهرآ قرش لوط

 ۱۰ ۷۲۹ ۱۱ ؛یسیلاهاو هرم وليکم برم ۳ ۳
 هللا هزانع تموکح ۲۰ هعساو هطخ و . ردیشک

 عبات هننموکح زیاکنا هبیضوط ندیفوط هدنط-و

 .ردبواح یتلیا ( ربجآ )
 ( یلاوارآ ) س ۰ یرارناو لابح «یسیعیبط لاح

 | یرطوط هیلاعث قرش ندییونج برف یلابج "هلسلس
 هددنهح یرغ لاو «قرهنازوا هد نا كنهانویحار

۳۳۳ 

۱ TE 
۷ ۳ 

# O. 

 جاد
 كنهنانویحار ینسهطخ (راوم) هلیلوچ ( رات ) نالاق "

 زسوصو لوچ مسقو .راردیا قیرفت ندنرافرط راس
 ۔رفروک ( چک ) یسهشوک یبرغ بونج نرکلای «بولوا
 ۳ رد رابع ندنس هص وح تنی ررم ( ینول ) نایکود كنب

 یس هلا ( یهام ) دنس هبط دودح كن 4هطخ

 هقرش لاعش ندیرف بونح «قرهنازوا یفوط
 ءالوا هنسهعظع ؟هلسلس ( ایدنیو ) نالوا دنع یرفوط
 -ویحار هک« رارب نالاق هیتر كن هل یاس جواو ه ریش

 قرش «ردږعسق روه “و تام لإ كن بهطخ هنا

 هنغامرا كنك «بولوا هطوحر عساو رظان هب یی اوش

 لیکشن ییربم ( لابچ ) نایکود هنرن ( هنج ) عبا
 راو هلا رواج .ردراو یرلباچ قوجر ندا

 زوط لنک هدراو ص هرواډکود ییارب ید اکو

 ۰ ردراو اهد لوک کیا رکید ررو

 هرزوا تهوع یماوع حس یساومو میقا

 بسکهدنرزوا كرلغاط رکلاب «بولوا سبایو قام
 راروغاب هدنعهف ییرف لاعش صوصخ ایلع .ردا لادتعا

 قرش بونح .ردراو یفیدنوط كراوص هک «هدلاح
 ندنزفروک هلاکنب كرکو ندناع رص رک هدم
 ضعب «هده سیا رکود رارو-#اب یلیخ رلطواب ناک

 هدنلاعش كناتسدنه نیشدف .رولوا ید راهنس قاروق

 لصاما .ردمورحم هطخو ندراروغاب ناغای هلرنک

 نامه هرلوق .ردل وعلا عیرسو درطم ريف یساوه

 ارحا یرب ندهنس جاقرب «هدهسردیا روهظ هنسره

 هیحص رییادن نانلوا ذاخاو تاربهطت نالوا هدغفلوا
 .رویلوا بحوم یتافلت ردق وا هدنسهیاس

 یلاوازآ س ۰. یتورت عبانم «یاناویحو تاناب
 هدنلاح لوچ نامه رارب نانلو هدنسف لاعش كنلابح

 یضارا یاورا هلغلوا نبرد كب ید یرلوبف «بولوا
 هب رد هدرل هنس ی روا رکاب ء ندنغب دم هلوا نکع

 , -هنس قاروق .ربل | تالوصح لتیاک ندرلمخ نلیکا

 هنس یلتکربو «ندنفیدلوا میاض یخد مک هسیا هدر |

 یمو زا «بونلوا طی هوس هدرلب 1 ییال وصعح دلو اا

 ۱ الغو طعق «ندنغیدملوا یالوق هسدا کرادب بوک ردق

 عونرب یالوصحم هملشاب كفرطو .ردعوفولا ربثک



 دم

 حد

 ریغمص «هود «بولوا ثاناویح هسنا ییشلعم رادم

 فول .ردلوبقم كي یراسنحو قوچ كب یرانویفو
 «ب وصاب یرللحم نالوا بيرق هنیصم هدنناصق یرب

 | یساروا هلکعا كرتروماچرب یک قاعف «هدنکیداکچ

 یرلیداو كنب رلعبات «یک یغیدلوا رادل وصح و تنم كب

 راس هدنراهنس طعف «بولوا رادلوصح و لزوک یخد

 "دلساس یلاوارآ هردبا لصاح یخد یتسهربخذ كراف رط

 تبثم كب هسیا رازب نالوا هد ونح قرش كالابح

 ینالوصح :رربو تالوصح هعفد کیا هدهنس «بولوا

 «لعا «نویفآ «قوماب «یراد جم رپ « هبرآ یادغب

 ۰ ردب رابع ندهراسو یدماق کش

 «یک ینیدلوا یرلنامروا عبطلاب كنتهح لوح

 ۔یلع .بولوا زآ یراصثا یند كن سهضوح یول

 یرفرط یغاقآ كنتسنداو روک د 2 سوا
 یرلنامروا هسیا تنوسف قره بونح .ردقلشماق

 ید یرلحاغآ توق یذ یک لادنص «بولوا قوح

 یاساو كناتسدنه یه تایاویح .ردراو

 «هلغلوا ترابع ندرلنانلو هدنرلفرط راس كنبطسو
 .ردقو تحاح هنیدادعت

 یرب ناناو یرلپا كا كناتهدنه هطخو هج داعم
 كنبرلنالب راقیچ هردهدقاراقیچ یزآ كب .هدهسیا

 باش «ریمد تاایوق «ریفاب «نوشروق ی رل هوعلشاپ

 .رافیچیند زوط یلتیاک ندرالوک « ردنرابع ندهریاسو
 بس . یرابهذمو ناسلو تنسنح «یسلاها

 ینداعرا ودنهو هماوقا قوحر یسلاها كن هنا ویحار

 یغوج « بولوا منم هف ونص مخاط رب هرزوا

 هنبرلتیسنج ( تاج ) هدهجرد یهکیاو توپجار
 کسا بواوا یدنه یناسل كنس هلج .راردیوسنم
 هدنناسل یدنه ًاماساو جرتم ندناسل یرکسناس
 كنيلاها هصاذم ءردراو یرلهم وطنم خاطرب ررح

 ذوفن یلیخ «مالسا لها .بولوا ینهرب یسیلک مسق
 «یقرهنلو هدنیلفا .هدلاع یرلقدلوا زاح ییعهاو

 هدایز كا رنا لسم .راردئرابع ندسوغن ۸۱۷ ۷

 كنيلاها .رارونل و هدنرلتهح قرمشو لاعش كنهطخ
 ی رلطع» .بونلو هدنلاح یشحو من زونه یعقرب

 هرلنفو نیش ید یتسهروغنم تداع كا ذ ناسنا

 ءردرلشا هطفاحم ردق هبهعلک
۶ [ 

۲۳۳۳۵ 

 . هجلشاب كنيلاها .ردنرابع ندهیلزیب عونرب هلا یراد

 جاد
 یفیدنلوا ناب ید هد راق و حس ینا_يسغت

 هی ضو ط ندي طوط یس هطح هان وحار « هرزوا

 ۔وکح ۲۰ هلبتلایا (ریجآ) نالوا عبات هنتموکح زماکنا
 كنهروک ذم تاموکح ب ولوا بک ندهزانع تم |

 تموکح یتموکح ( كنت ) دوخاب ( قنو ) ینعب یرب
 ( روس ات یمن یسیکیا ندنرارکید .ردهيهالسا

 یسیدب نوا نالاقو تاج یرلتموکح (روہاود ) هللا
 وک دم تاموکح .رلردص وص هنب رام وق تویحار ۱

 یرلس وفن رادقهو یرلهبےطس حاسم هلیسیهاسا كەر

 ۰ ردریز هحورب

 یسلاها رادقم هرتم واک عبر تموکح

 ۱ ۰ ۳ ۰۵ ۶5 (را وره) روپدوج

 ۱-۸۳ oY ۷ راک
 ۹9۰1۹ ۲ 0 دیلاسح

 ۲ ۳ ۷ ۳۷ ۲۴ روییاج

 ۱ 19۶ ۰ FY AIF روییدا
 6۱۷ ۷۰ ۹ AYs هئوک

 ۹۸۳۹۹ ۷ ۳ داولآ
 ۱۳۳ ۷ ۹ یهو دیس

 ۳:۰ SAA "۷۷ داولح

 ۳۳۸ ۹ ٦ ۸ (كنت) كلوت
 ۲۰۹۶ ۸ o ۷ یدن وب

 ۱۰:0 9:۰ 5 ۳ رویلراپ

 ۱9۲ o>‘ ۳/۰ هراوسناپ
 ۷۹ ۸ ۳ YA رکباترپ

 ۱:۸ ۰ ۳ ۸ ف وارک
 ۲:٩ ۷ ۳۰۰۸ رویل وهو

 00۹۰ روپر راگنود
 ۱۱۳ ۳ ۱۸۷۰ رکتشنا

 ۱" ۰ ۱۰۹ هرویهاش

 ۳ ۴۳ >۷ ه وال

 1۰ ۲ YF" ‘FY هزاتم تاموکح ًاءج
 1. VIF ۷۲ ۸۱ لایا ربجآ

 ۱۰ ۷۲۹ ۶6 ۳:۳ ۰۵۳ یسطخهاتویجار امج

 ۲۰ ۷۲۹ یرلهبرقو هبصقو رېش كنهاوپحار
 «ند ۲۰۰۰۰ كنبوا ندرلن و « بولوا هدنرادقم

 ؟ نقد ۰ كتا نوا «ند ۱۵ ۰۰۰ كنشب

 ند ۵۰۰۰ كنبروصقو هدایز ند ٠۰۰۰ كنسیهرکب
 رادقم هلرارېش هعلشاب .ردراو یسلاها یغاشآ

 : ردریز هجور یرلسوفن
 ۱:۲ ۷۷ رودیاج
 TATE رویت راهب

 4 ۷ راول آ
 tA Yre ریجآ
 Y FA> ریناکیپ



 جا د
 ۰ ۷۹ كلو

 ’f VY هلوک

 ۲۹ ۷ ی وارک
 ۳۱۰ دایآ مصان

 ۱م روز یدن وب

 ۔هطخ هناوپحار س . یتراجو عیاذنصو یراعم

 «بودیا قر یلیخ فراعم هدرلتفو وصوب هدنس

 ۔راشآ رلبتکم قوچرب رلزالسم كرکو راودنه كرک
 هد ران ایل یدنه و یسرافو یم ییصص لرل اسم , رد

 یراناسل یرکسناسو یدنه هسرا ریتم رب «بولوا

 صوصخ, هناا قصآ . رارديا سردنو سیردت

 رواج یرلرکم هد راعم .ردهدنکح قوب یرلبتکم

۳ 
 *یلاوا ندصوتو ربقاب بولوا عوننم یبخ عبانص

 لتیق راسو لادنص لیلاخ راغاخ و «هفلتخحم

 یلهنیم قلعتم هفلیح وق « لهجعکچ یل هوا ندراجاخآ
 اف «ر لش راص ینابآ رانایتخم «راشز لزوک تاغ

 ریش یلتیفو فبرظ راسو هحراج حسا یک اغو

 صوص هلابنغا یغوج هرلن بو .هدهسروٌلوا لاعا

 .هبرورض جاوح كموسع ؛بولوا ندناردانو فحص
 | ندایوروآ تاجو هو تالو ندیا اقا نوڃ“

 یس هیلقن طااس و ریاسو یرالو ریمد .رونلوا لاخدا

 یتراص هلغلوا قيمها ید كاعقوم «بولوا قوج

 شا «قوما لای شا رک
 .زدقراسو نوش «نوبفآ

 کسا كا كنهنااویحار س . یسهیخمرات لاوحا

 (انیم) و (لبع)نایاشاب هدنیشحو لاحرب مولا یسیلاها
 یسلوا ندهیاروت ماوقا بولوا یدادحا كنبرلموق

 هدنامزر .رکح هم هد نمعن یموخ (تاج) نالوا لک

 .یدشعا مار ییسهیلصا "یلاهاو طی یهطخو

 الیتسا کلام یوق (تویحار) ندهینایرآ ماوقا هدعب
 .ردشمربو ید یناسلو ییا «بودیا

 | هدیا نایب راد هند هعدق ةیخ رات لاوحا كنهطخ
 نرقیعشب .بولوا ترابع ندنو تامواعمریکح هل

 كنیلاعش ناتسدنه ید یسارو هدنسادتنا یرجه

 ندنفرط یون دوج ناطاش ربارب هلرلفرط راس

 ندرلن وو كرلپ روغ هرکص ندرلیونزع «قرهنلوا 2

 هلهحووو ؛شمچ هنسهرادا دب كرو لآ هدهرکص
 السا تموکح یرب ندنرود هیلاراشم دو ناطلس

 هنسهیمالسا تلود یلهد هن هدعب «بولاق هدا هرم

۳۳۳۹ 

 . یدشعا روهظ راهاره« غاطرب راذک هرج
 تموکح رب هدهلاویحار یجلح ندلاءال د قاهرارب

 «بویم هلو اش «هد هسا شا شما هیمالسا «هلقتسم

 ۳ اوعوا راتفو هدنارک هل رکو هدهظشوف رک
 یءهدنندب هیمالسا ربغو هیمالسا تاموکح ندبا لکشت

 ۔وپحار رانو «هلکمریو تصرف هرازباکنا «تاعزانم

 یقیعبات هرتلکنا هنیرلیدنک هلیسهلیسو هاج یرلت
 عقاوم هلیماشنا راماکعسا اجاجو «شمریدنناط
 .ردرلشا هوش ی رنک اح كرهدیا ذاا ه رکسع

 ا یریمآ (ادتس) ندنرلسترپ یل هدمب
 . ردشعا ماست هنتم وکح زیلکنا |

aهلا ون هدناتسدنه (0011۲]۲۱۵0)  

 i یر :ردراو هہصق یا 2 یک 4

 ی ۸۰ بولوا عقاو هدنتلابا هنکاک كن سهطخ

 چ ندراو یسلاها ۱۰ ۵۷۵ «هرزوا قلوا سم

 هدنشابا ( نودهرهد ) 0 س4ط ( تاریم ) یرطرد

 بول وا هدم ساق رش لامش هرتمواک ۱ تكنهرهدو

 هردراو یسالاها هرز 2

 یءدناربا ۳۹۶ سیار دوخ اب ۱ 1
 مدق ناوي كن دق ریش (یر) ں٣

 و ( سووروا ) وه دود هردعا EE ینویفارغح

 همست یغد هلیزلتا ( هیکشرا ) ینعب (ایکاسرآ )
 ۰ یدشفا وا

 . هدیاتسدنه ( Radja ) ا ۱

 هدنسیلاعش مسق كنس هطخ اک یھ لا

 مات ًافرمش «میکسو ناتو ال یش «بولوا تئایارب

 ًابونج «( هکد ) ندسنتهج یبونج قرمش «هلبرلهطخ
 هل را هطخ لانو راب خد ًابرف هلرلدلاا هنکلک
 ید یس» زانع تموکح (راج چوک) هدنکا .ردطاح

 یلاعش ضرع ۲۷۳۱۲ 0۳ ها ۲۳۲۹ .روینلو

 .هرآ قرش لوط ۸۷ ۳۵۰ ۳۲۰۲ لا ۸۵۳۲ و
 4۵ ۱۳۵ یبهبعطس هحاسم «بولوا دتع هدنرا

 .ردپشک ۷ ۷۳۳ ۷۷۵ یسیلاهاو هرتهولبک عبم

 (هیلوابروپمار ) یکم بولوا مسقنم هغاصس یلآ
 یونح تالابح بک هب الا یاضارا .ردب رپش

 ندرلهووا عساو دنع هدنتلآ كرلکتا و هل راکتا

 «یفش ینععقرب یغامرا هرتو اههارب «بولوا ترابع

 دامریا كنک هبیرضوط ندیرغوط كرک هرون و رکو
 « ردیا قس یتسیضارا رارنا قوچرب نایکود هنغ



 كب شارا یلوصحم یلتیلک لا ؛بولوا تبنم

 راس «بولوا لصاح زآ كي هراو یادفب .ردجرپ
 «یشءاق رکش «نویفآ ید یرلهعلشاب كل ننالوصحم "

 -وبح صوص هنجارخا غاب نون ون «یاچ .دیویچ
 قلا یطخ لو ریهدرب .ردهنیف هنیقو هعونتم تاب

 تكنهلاها . رد راو ید یر هب عش لضعڊ بودی قش

 هردن لم هلا ا نایداو هلی د هدو یرادقم

 «بولوا یسهبصق و ریش ۲۷ و ه رق ۲۸۸۲۷ كنلايا

 .ردراویسلاها هدایز ند ۱۰۰۰۰ كنب ۸ ندرلنو "

 كوب لا .بواوا یسلاصا ۱ ۰ كوو

 یسوفن ۲۱ ۰ ۰ ةا ( روپحانید ) نالوا ی رهش

 كوبي رب صوص هب هیءالسا "یلاها هد: رک ردا ۱

 هدب را وک قاس

 ید ینکم زیاکنا جاقرب .ردراو یدادعا رر جد ۱

 ۳ ۳ ۰ و و
 یرحو یهر یروصدو نام یسهدایز ندناثلت ذ

 بواوا قا هرزوا تسموع یساود .ردشجآ

 قاابا ردا لادتعا بسک هلعاغترا هدعقاوم ضعب

 هرداعس هاو ید یرب كرافاعس ندیا بیکرت

e 1 :هدنادهدنه هلّسا وب ( 1۱2 2211]1) |  
 :ردراو هبصق یا 3

 لاعشهرتمولیک ۱۰۸ كلاب وربو هدنس هطخهولام یر
 تموکحرب نالرا یان بولوا عقاو هدنسض "

 «هرزوا قوا لسم ی ۱۳۳۵ . ردیرکم كنهزاتع

 كنسهزانع تم وکح رکحار س .ردراویسیلاها ۰

 بولوا هرتمولیک عبر ۱۱۹۲ یمهیعطس حاسم

 یسالاها ۱۱۷ ۵۵۰ یرزوا اوا لسم یی ۰

 ندنوبفآ هللا هعونتم تایوبسح ینالوصحم . ردراو

 هدنسیدالیم مرا ۱۸۷۱ یسهحار
 یموکح زیلکنا « بولوا

  هد4سیا شلوا قبال هنناونع ( باون ) ندنف رط

 . ردشعا تابت هدنند یهر ینلخ ا

 ( راولآ) كنسهطخ هناوپچار یرکید س
 هرتموایک ۳۷ كراولآ و هدنلخاد یسهزانع تموکح

 لزوک «یرلناقوس زود « بولوا عقاو هدنیوئح

 . ردراو ییارس یارب و یراهچقا

 یقرم# ی فرش

NES faa ASC TESS 

: 
5 
 م

 . روپالو ید رلهعاقو هبصق
 كچوک جافرب رکید هدنانسدنه هلسا وب س

 جاد ۳۳۳۷
 ثارک هدناتسدنه (۵ز10۱) تر ا

 هبنش (راوبتک را تاتسغهطخ
 هدنساق رش لاعشهرت هولیک N درکناوحو هدنسه رب رح

 ٩۸۳ ۳۰۲ هللا یلاهثشرم ۱۷۲۱۷ 4۰ قرەلوا
 رب یرکم هزانع تموکح عقاو هدیفرش لوط 0 ٤

 ۲۱۱ ۰۰ هرزوا قلوا دم ی ۷۰۰ «بولوا ریش

 بم کم ‹«یتکم صوص هنیدالوا اریک یسااها

 .ردراویر هناخاب و روېشمو یتراصت كلشيا «یعیانص
 یسهبعطس هحاسم كند «زاذع تموکح توعحار س

VN,قاوا سم ی "۲۷۷۵ بواوا هرتموایک حب  

 یسنارا رثکا .ردراو یسیلاها ٤٩ ۰ «هرزوا
 ندقومایو رکش هلبا هریخذ ینالوصح «بولوا قاشاط
 . ردب رابع

 رام هدنانهدنه )R4jma21( | لعجار
 هدننلابا ( رویلک ای ) كنس هطخ

 هدنسفرمش لاعش هرتمولیک ۱۰4 كن( هکمودهان ) و
 هل یتفو هردراو یسلاها ۰ بول وا هبصق رب

 یدالیم رمطاح نرف تح بولوا كو اهد قو

 وب س .یدیا راو یسبااها ۰ ید هدنلثاوا

 ید یسهرمص راه رب هدنسهطخ راع هغ هلعسا

 .ردراو

 ہدیات دنه ( ندلادعس تا ۱ نا او
 « بولوا تاذ رب ا ۱ ۱

 .ردب ردارب  (لالج جش تشکناهج نایناهح م ودخم)
 .ردهاکت رابز یمهبرت هدنسهیصق ( هچوا ) كنائلم
 « اصلا ةفص 3 .ردشتا تافو هدنخ را ۰

 ه رد را و ولات 1 لوبقم هلماونع

 هدناتیدنه (102111210]1۱201)
 ۱ الابهحار

 (یلوتیم) مبا هنسهرادا ساردم ] [
 او ( راساو) و هدنفاصس ) رونا بلی و رس ) كنتلابا

 ۱۳۰۰۰ «بولوا هبصق رب هدننهح یراقوب كنسید

 هردراو یسالاها

 روبهچار
٩ 

 هدناتسدنه هلساو ۱ 3
 : ردراو هبصق کیا

 كنب رېن هنجوهدنخاصس (هدناب) كنتلایا دابآ هلا یرب
 رااها ۷۲۳۲۰ بولوا عقاو هدنزیم لحاس

 .ردراو یر هناختب
 ( ناکلوک) عفاو هدنسهرادا یابع یرکید سس

 4۸ كنبربکاننارو هدنغاصس (یربک اننار) كنند

 قوچ رویم



 جار
 ی ۲۰۹۰ « بولوا هد ساق مش بونح هرتمولیک

 (یدانفاس) هردراویسلاها ۷4 ۰۰ «هرزواقاوا ملعم

 «هلفجشا_نب هر نیاقتسا 6 بولوا هدنرزوا یر

 و ا ا ةربارح ٠ ردهلکسا رب تل شیا

 .راردا دشو دمآ قوج هب 4اکسا

 ۱ كنحهجار

 بوئح هرثم ولیک 0٥ كلروهالو هد_:غایعسو تاابا

(Radjadjang)هدا دن  

 روهال تانس ه4طح با ره

 هبصق ر هدنرزوا یطح لو ربمد قرهلوا هدنسا ضط

 اها ۰ «هرزوا یوا لسم ی ۲ ۰۵ بولوا

 هدنان دنا ( 112011211612 ) ۲ ۱

 a اچو
 لاعش هرتم واک ۳ ۵ رویا وهدو هدنسه زانم تموح

 ردراویسلاها ۰۰ «بواوا هبصذ رب ہد س 43 مش

(Radjagriha) a |هدناتسدنه  

 ۹ زا بوئح a ۷۰ تكنهننایو

 مدق عقاو هدنکنا یمهلسلس راهبن رب نالوا یانبه

 «ردیس هارخ ررش رب
(Radjamandri)اتسدنه . 

 ا 2 e ! یر دنامهجار
 (یروادوک) هدنسدق مث لاعشهرتم وایک ٩۱۰ ٤ كساردمو

 ی ۱۷۸۵ نکلاب .بولوا ریش رب یرکم نفاس

 ر لزوک «یسلاها ۲۵۰۵ یرزوا قاوا سم

 «یسه زوم «یس ET «یم هناذحب دردم «ینبرمش عاج

 یمهناخ ه:سخ رو یتکم جاق رب «ىس هاب تالاب

 رب شعازوا هصاحاس یرب (یروادوک ) .ردراو

 .ردراو یرلهناب و یس4 نبا لزوک «بولوا رش

 .ردبریآ هلع یراکدتیا ناکسا كرابلاپوروآ
 رکسم اچ هدناتدنه (1۱:زاط)

 و هدناص» ( رویار) كشلاا ۱ ۳

 قرهلوا هدنسهفرمش بونح هرتمولیک ؛۰ كرویار

 بولوا هبصق رب هدنرانک "یغامربا ( یدااهم )
 ردراو یمهناذب رب روهشمو یسیاها ۵۰

)Radjymin( ۱ ۰راو ) كال - 
 كنايووسراو و هدنثلابا ( او وس

 هبصفرب یرکم اضف هدنسقرمش لاعث هرتمولیک ۵

 ا

 . ردراو یسیلاها NES «بواوا

 جياد ۳۳۳۸
 ( هچلدیس ) كناتسیمل (1۱20ز1۲)
 هرتم ولیک o كنەچلديسو هدنشابا

 «بوارا هبصقر ى درگ نم او هدد سا رش بوئح

 نیحار

 . ردراو یسلاها ۰

Ratzeburg ( ۱ ۰ ) داال 

 یابننم ك( نیروشا غروبناکم ) ی
 ( جارتسا غروبناکم) و عقاو هدنسیلاعث برظ
 «بولوا کالسنرب رب كچوک عبا هن هفود وب

 ( یروشا غروبناکم ) ًاقرش و ندننهح قرد لاعش

 - هقود (غروبنبال ) ابرو ًابونج «هلرغل هقود كوبي
 تنلقنسم رهش ( كیوا ) ندنتهح یلاعش بط «هلرخل

 یس هب ےطس ةهحاس . رددودحو طاع هلي دارا

 یسیااھا ۱۱۱۰۰ «بولوا هرتهوایک بم ۳۷۳

 هب هیح ات شب ٠ ردت« او زود یس+طارا ۰ ردراو

 عماج یییاها ۲۹۵۰ یرکم « بولوا مسقنم
 نریو یعا هکلسنر و . ردیسهبصق (غرونوش )

 . رد؛دنلخاد یماهفرد غروشال مویلا هسیا هبصق

 روا رویال نیا غروپچاد
 (نانسلوه غیوسلشا) هداینالآ ۵

 4۰ كفروشال و هدنسغل هقود غروال كنسهطخ

 كوك ( غروبچار ) هدنة رش لاعث هرتمولیک
 هدنرزوا كنةطآ وج وکرب عقاو هدنسهب وح تهح

 رلب مع یسالاصا ۳۱۵ بولوا هبصقر عفاو

 یمهشراف هخوچ «ېنکم صوص هکمردسشیتب
 ۰ ردراو یرازارحو

Ratzeburg-See 

 ر ۰ ۰ rE غروبچاد
 نوزوا هدنسهرآ خروبنلکء هلبا خروبنال هدابنالآ
 \۳ یو هبونح ندلامش «بولوا لوک رب راط و

 : ردهرتموایک ۲ ی مطعا ضصو

 ا هنشپ تكناتسرام ۵۵
 ۳۷ )و ۰ و 1 2

 ی راسي لحاس كنهنوط « بولوا هبصذ"رپ

 ییلاها ۰1۰ و عفاو هدنرزوا یە طا( لی )

 ۰ ردءماج

 حار
3 

 ۔ضف لحاس كنا:بدنه )Rath01( ۱ ل
 ی

 ۱ عبا نود زیکترو و هد ها

۱ 



 - ربا كچوک رب هدنسهطخ (هوک) دوخاب (آوغ)
 -ولیک ٩۵ هلناعت ندنلابج *هلساس ( تاک) هک «ردفام

 بولبربآ هرالوق قوچرب «هرکص ندنابرج كلەرتم
 لیکشت ناولرب مالغاصو مءاو هدننصنمو هطآ ۸

 یطح لو رد ندیبک هساردم ندیابع . ردیا "

 اسم یخو « رک ندنتسوا لرې و هللا یریوک رب -

 ۰ ردیا بیقعت ییرادکرب هدهف

 9ى حوز و ترموح لحار هوحع#۶ wd تل ةعد

 بوقعب ترمدح ۰ ردب زی تا

 نوا قلوا لئ هنسیدنک ۳ قاع هلحار

 ؛شاوا روب هكا تمدخ هنسهص-ع هنس یدب

 یزمف لوب (یال) هدنماضقنا كندمو یک اق
 هنسهفوشعم «بوقعی ترضح فاکمرو یاابلا) _

 هکعا تمدخ هنس ید اهد نوا قلوا لصاو ۱

 ندلحار یعهثس یعالآ كنلهأت .یدشنوا روم

 یدالوا رغصا هرکص هنس ۱۱ و فسو ثرضح

 . یدشلک هند نیمابن نالوا

 كن هب وط هدناتس راد ۵ /
 ك (دوو) e ۱ هوخار :

 لاعش هرتمولیک ۱6۹ كنهبفوصو هدنسیشراف یصنم "
e.بول وا هلکساو هبصفرب ی رکی م یناحس هد  

 ۰ ردراو یتراجم ییخو یسبلاها ۰

 .ردراو یمیلاحا ۱۱ ۷۰ كنغاهس

 هوخار س

 هدناتء.دنه ( 112012001131۳ ( ۱ 0

Nاحس ( یلوشت ) كن ساردم  

 قرهلرا هد ونح هرتم وای ۵ ٤ كن ( یون ) و هدا

 ۵۲۱۵ «بولوا هیصقر هدنجا یرفروک ( رام ]9

 . ردراو یسلاها

 اس ژ ر نامرجیسا ( E اس ر نام رحیسا 0 ۱
 دالە خراب 1۰۰ «بولوا ندنس ۱

 ۲ رو .# oes بکم ندهمشحو ةع ماوقا هلند 1 ۱

 یسیلاعش ممق كنکلعوب هلموج هبایلاتبا هلرکسع

 هن «هد4سیا شا هرمصاح یهسناروافو ( طیدص

 (نوقیلبتسا ) ندنرالارنح كو رووح هنس وا

 هردشوا لنفو ذخا ندنفرط |

Radanpour ( Î ) كياتسدنه 

ES 23هل( رویالاپ) و ۵ ددس هطح تارک  

 زال ۴ تموکح هدنس» ونح بز هرتهوایک 6
 سم ی ۰۰۰ بولوا 4هیصقر یدرکم هیمالسا ۱

AAT دار 

 5 (یروسر «یسلاها ۱ ۶ ۲ ۰ «هرزوا قلوا

 كنغلباوت رونادار س .ردراو یلراص ییرخو یسهعلق
 «بولوا هرتموایک عبم ۲۹۷۸ یس هيیطس هام

EAN ۷۰یسلاها ۹۸ ۱۲۰ «هرزوا اوا )سم  

 تب دراو

(Radaoli ( Eدوا زا هدب اتم دنه ) 
 هبصقر هدنشلابا ونهکل كنس هطخ

 ۱۱ ۲۹۵ .هرزوا قاوا سم ی ۰۳۱۰ «بولوا

 هردراو راع كل ڈیاو و زهد «یسلاها

Radautz ( ۳ ) ) ناسراو ایرتسوآ 

 ةد هطء ( هنووقو ( كم ود چد

 قرهلوا هدننونج هرتمولیک ٥١ 24( ځوونررک) و
 هدنرزوا ی طح لو ريد ند يک 4 ء هاب ند

 «یسلاها ۱۱ ۱۰۰ بواوا هبصق رب یر کس

 هردراو یرلار 9 یسهش راف 1

 تكندالا رق هسقاص ( ۲۱۵۵۲0۲۵ ) |
 | غد دار

 هد سرد ( و هدنئلایا ) رو

 هبصق رب هدنسهلاعش قرش هرن«وایک ۲ 2( داتسات

 دفاک یاجو ی رل هناخ ریمد «یسلاها ۷۲۳۸۰ بواوا

 هرتهوایک ۲ هردراو یرلهشرااف هراسو هلغ وط «هربب

 .روینلو یراوص ندعد (نیابشال]) هدنسبییف لاش
 یمسا 4 زیکد یکهدنکوا كل سوت

 رابضسا بوج تونا a داپ
 عقاو هداحا وا مسا و لصا هروک هنغی دلوا شا

 .شکا صوصح ههبرف رب یواح یدبعم ربو
 Sê Radegonde) - diu دیش

a.هل رلکیل وتق ۱  as 
 هد ٥۸۷ و «شغوط هدنسیدالیم ران ٩۱۹ :بولوا

 یزمف 4( رر ) یلارف ( هکرون) .ردسشغا تافو

 رتواف یجر یلارق هسنارف «نکیا هکرشم بولوا
 هبحاو ؛شعا جوز « بودا نايتس رخ یسیدنک

 هبهار «هرکص ندقدنلو هجلارق هنس ٩ هجرت

 هی هدرتسانم ییدتیا سبسات هد ( هلآ وب ) بولوا
 هد ۱۳ كسوئسغا ءردشهریک هلثطایر ی رع

 . رونلوا ارحا یسیطروب
 (ماھغني و)كنهرتاکن | (112011010)
 هرتم ولیک ۲ كماهغاد ونو هدنئلابا

 هدي رز وا یطخ لو ریمد قرهلرا هدن_سلاش برع

 باروجو هلتناد یسلاها ۲۰ ٩۰۵ ؛بولوا هبصقرب

 هردراو یروک ندعمو یرلهقب راف

 دروفدار



N O PAP OT ODT CON r > نر EE EA 
 دار ۳۳۹۰

 كن ه رتساکذ 1 ) Radcliffe ( ۰ ا ۱

taهلرتسجام و"هدننلایا ( رتس اقنال ) ۱  
 لو ریمد کیا قرهلوا دن ض لامش هرتمولبک ٩

 هلراوح بول وا هبصقرب عذاو هدنعطاقت لع كنطخ

 .هناجنک ,یسهیلع تیعج «یسیلاحا ۱۱۲۵ ربارب

 ندعمو یر هش راف هرباسو زر «یساسدلکرب سا «یس

 ۸ ۰ ردراو یروک
 هرثمولیک ۱:۰ درم هدنامارخ ) ۰

 ا و SR لامش 1 ناکدار
 هدنبرق قلفاطب ییدنیا ناعبن هل (دور فشک) عبات

 یرلهود روم۵م «یسیلاها ۰ «بواوا هیصق ر

 شوغنم هل راطخ قوک هدنرزوا كن هبن ر هدنراوحو

 هردراو یسهلق رب مدفو تكسکوب ند هلغ وط

 كناووسراو هدیانسها (1120010) ۱

 هدنهاقرمش بونح هرتم وایک ۵ ۱ د

 «یسلاها ۱۲ ۰۰ «بولوا هبصق رب یدرکم تلابا

 ری؛ودار س . ردراو یسیشراچ تالشیاو یل و ریمد

 هرت+ولرک عبرع ۱۲ ۲۰۲ یسهبتطس ٌهحاسم كنئلابا

 هردیشک ۷۱۱ ۰۱۳ یسلاهاو

(Radomirلی دن كنا اخلر  

 E كليدننس وکو ودزفاصس a 0 ا ر«هودار

 هدنکتا یغاط شوشو قرهلوا هدنسفرمث لاعش هرم

 «بولوا هبصفر هدننهج یراق و كنسیداو هم ورتساو
 هردراو یسلاها ۰

 كنهمسور (0]1۱200101۲۹)

 ٩۱ كفيکو ها اا فیک لسیمودار
 هم صذ رو اگ درک سه او ہد: رل امش بم هرثم ولیک

 هر زوا قلا کد ورم یهدایز ندنش صا « بواوا

 - اخاید هل را هقیراف هریبو نادععش «یسیلاها ۸ ۰

 هردراو ی را تالشباو یریانب ۲ هد هیس « یر هب

 هدرات نالوا ر هبا وب ام دهم : ۱

 . رد هیحأت رب هد ر وود 2

 4 4 "8 | الو هوص وف (1۱۵00۲16۳1۵)
 هد مع ارس وکلا ك 3 ۱ سوود 3

 بو ہح هرم وایک ۸ تیدشا و ۱۰۷ كیوکساو

 رب هبصق رب ید و اھو عقاو ا ا

 «یم هس ردم ر «یدج و عءاج ۱ ؛یسلاها ۰

 کد ردق ۱۰۰ و یناخ ۷ «ییعاس رالاچ ر ینکم

 رار
ANTAL 

 .ردراو
 یلاعش قرش «بولوا هد:-سړقرىش بونح یاییم

  كشالو هوصتخ یساض) هت شی وودار دیس

 ندننهح یونح قرش « هلدودح ناتسراغاب ندننهح

 «هلیتالو كيالس ندنفرط یبرف بونجو ًابونحو
 هلبرلاضف هناچوفو ببتشا ید ندننهح یلاعث برف
 «بولوا بڪ نده رف ٩٩ ۰ رددودحو طاح

 - وا یهضراع یسضارا . ردراو یسیلاها ۲

 رلهووا هدنرلهراو رلغاتط وب هدنرادودح بول
 «بولوا تبذم یعاربوط . ردراو رلیداو تنم و

 €, « قوماب «نتک نویفآ هللا همون« راحد

 یک نویق هلینالوصح "هلطف .رولوا لاح هراسو
 هعتما نانلوا لاخدا یاجارخا قلعتم ههراسو یاس

 *یزاغ هدنب ض كياصف رک م .ردیآ لراقن هب هیداحا

 «رددوح وم یهر تاکب سونروا ریش
ran) ۱ ARرا 2 رع  

 (ونومآ و ) عبا هنالود هسنارف

 یونح ضر ۱۱ ۰٩ «بولوا یرب ندنربادرح
 . ردعقاو هدیرف لو-ط ۱۶۷ ۱۷ ۲۳ هللا

 .ردهرت« وایک عبم ۲ ۰ یس هب ےطس هحامسم

 ءا ری ہک طرح Rarotonga ا

 (یوره) تاو TT ۱ هغن و ورار

 ۳۲۱  «بولوایربكنبریارج (قوف) هلر کید ماو

 هدیفرش لوط ۰ OV هلا نوح ضم

 ۸١ بولوا یمعم لا كنهروک ذم را رح .ردعقاو

 یسهتروا .ردراو یسهیعطس هحاعسم هرتهولیک عبرم

 تنم كب یرارب زود یهدناحاوس بولوا قلغاط

 | لهرظنم لزوک تباغ ید یرلغاط «یک یغیدلوا
 ۴ ا ۲۰۰۰ یسیلاحا .ردروئسم هلرانامرواو
 ٠ نانسنورپ هلیفیقان كنبرلرت وبسم زیاکنا «بولوا

 ۳ ۲۲ 1م داتا سل یدنکو لوبف ییهذم
 هردرلشمالشاب هکشا شن ید هت رب تح كردیا

 - اج كنهرتلکنا ًاريخا یرب « بودیا مکح نیداف ییا
 . یرلناوعبم سام عو رب ۳ هنتلآ یمه

 .ردراو ید

 - ارفق هدرببک طبع رع ا ۱
 هر ورار

 كنب ارج (وتومآون) عبات كاس 2

 ۲ هلأ ینوتنح ضرع ۱۱۱۲ ۳۷ « بولوا یرب

 ۱۶۱« .ردعقاو هدنض لوط ۰۵ ۳

 ۰ ردهرتهولیک عبر ۲۰ یسهیطس



 نت 3

 ان نادری 5 ا

 خرف ندنف رط نیسح هاش «هدلاح یني دلو ین اهفصا

 باوت كرهلردنوک هناتسدنه هلترافس هنس دز ربس

 خام ی هلاکنس هرکص ندنتافو كنوو ههاعفص|

 کاک ( كن نان یک ) هدعب .یدشغما باستنا هبهلودلا

 «نکیآ هدکشک هیاروا «قرهنلوا توعد ندنفرط

 هدهار یانثا |

 جا ردفا نفدو لس هدانا كلروا یسهزانج ۱

 عج یراعشا یارکلب دازآ یلع مالغریم ندنس

 و کت وا هعطق وش .ردشع | نود و ۱

 2 تافاو» هالت مات و

 نتس ارلیس دار ناوتیم

 اررت "هدید تسجالع هبچ
 درکه ماده. تناوه» رد

 اررس نیا نکدوخ ناکوچ ی وک

 N «دا رع رازه» | ( ۷۲ 2
 كينالس ( هیمویم هلرکید مانو ) |
 .هرون ) كنغاعم زورس هدشالوا

 لامش هرتمولک ۰ كوقهرونو هدنساضق ( بوق |

 ثاچرب رولکود هیوص هرق قرهلوا هدنسییع
 « بولوا هبصقر یزکم هیحان عقاو هدنرزوا
 لاها ۸:۰۰ .هرزوا قلوا راسم ی.

 قلزار س . ردراو قعاس تکل# 93 یناکد چاقرب

 ها
 نوا تا

 ۲۷ ۰۰۰ ابر تولوا کس ندههرق۱۲ سد
 تدنم یٰلبخو ا یسضارا .ردراو ییلاها

 نورد .رولوا لصاح هراسو هعونتم تابوبح «بولوا
 سک۱۳ هردم ۲ فرش مما ۱ 8

 یرکسعر ,ههلباق ۲ ,ناخ ۱۱ «هزانمو ناکد ۲

 . رددوحوم رهلق ماطر هددودحو یس 8

 یالع ریهاشم هلتیسن ه رهش ( ید )
 1 یر

 وا یقل كناوذ قوجر ندمالتسا

 هلا یزار رکب وا ریهش ےک یراروپشم لا 8
 رکب وا » ] .ردنزار نیدلا رخن یحاص رک ریس

8“ 
 | رو ن نمح رلادبع نسما | یزاد

 Veal توا لدل وف وص ربھاشم

 .ردشعا تافو هدنشاب ۸ ۰ هدنخرا

 ۱ تعحام هنن راهدام « یزار ندلا رخ » و ‹ ىزا

 احم » «بولوا ندالع ( ندلا بطق ) ۱ یزار
 باتو هلمناونع « مان الا نب تاک

 شعب قاعتم هتثیه كليسوط نبدلا ریصنو ؛ شمزا
  2 Eردشعا ۰

 نیرخأتم ( بوسنم هرس شب ] | یزار
 : ردبصلخ كن اد چوا ندنارا یارعش

 رکا .بولوا یلرتسوش (-- انالوم ) یبجرب
 .ردشا تافو هدناهنصاو ,شمریک هدزاریش یتاقوا
 او دکتفا تب وش

 دشابن رخ تنمزو ناج مشت آ یدز
 دشات را نمز هک ینامز دوش تریخ

 ۳ ات راع :بولوآ لتاهفصا کا
 :ردکن وا هعطقوش .یدا ندنسارزو

 درک اوتیم مدمه شیوخاب اررهم دب نآه

 درک ما وتیم مک شندید ی وزررآ لدزا 4

 شنسح “هزاوآ دن وشي مدیح_هکم ھاو "

 درک عاوتیم م »نم درک نون هچ [ هل رکو

 .دنه فد کیا تولوا لزربت ییصچوا -
 2 یکی وا توس رب یایشعا تحاص هناتس

 تسرپ نازح كربز غاب نع هک نادنچ

 تر نآزا شیب مد هتسکغ نخا زا

 هدیره قطع هب هیچ وقسا ( ۵ ۵ 0

 ( هیکسا) اب « بولوا ندنرلهطآ 1
 هونج نرلامش ee هلزاف ورب یاس نده هظا

 4۷۸ ؛بولوا هرتمولیک هډ یمظعا ضرعو ۲۱ نیو
 . ردقلقاطب یسضارا .ردراو یسلاها

 هبروس ( شییالا سارا )| شیالا سار تا ۱ ۳
 هف اب هللا روص 23ا

 .ردنور رب هدنسهرا

 0 ا 2

 هرم ولک ۳ كي دنلا با یار

N CFT 
a ۱ 1هدنتلاا  

 71 لی دل ۱ سا
  rیو ۱

 عقاو هدیقرش لوط ۶ ۹۶ ۲۱ هما لاعت ضرع

 . ردراو راتفر هدنرزواو ناهل
E ء نور نکا ه و ۳ ویا مارو 

 هد ونح یاتنم كن رک <

 كسکو هرتم ۰ نت یاذح بولوا نورب رب
 . ردترابع ندایقر كد

 17 هدنناب «بولوا

۱۱ 



 نصر
۳ 9 
 وا 4 تام هدننب 2 یاد

 هدنحاس سراف ع قردلوا هدنسلامش برغ مرتم
 ۰ ردراو یسل اها 0۰٠

 لا و كاسا ء
 هدف لماس ید دم | هد سار

 ٤٥ یو « بولوا قلقاطب ییرغوط اهدو لوکرب
 كنبوص .ردهدنسهرا هرتمولیک ۱۳ هلا ۲ کاو

 هدنها (وبس) و (برفلا جرم ) هدننامز یناضیف
 . ردا طالتخا بسک یخد هلا لوک کیا رکید

 ا ایا
 E کد e ۱ رب دا سآر

 وا نورپ رب هدنسیبغ لامش هرتمولبک ۰ كنبصنم
 هرطاخم هدنقح ئافس هللا هطآ زسسیارب هدنکوا بول
 .رددوحوم راق ماطر ل

 نیعسار اهدو
 as رر | نیملا سأر

 ۰ كنهفرواو هدنلامشهرتمولبک < ه كرد ‹«هدنغلف

 1 (روباخ ) قرهلوا هدنقرش هرتمولک

 هدیقرشلوط ۲۷ ۰۳ هللا یلامش ضرع ۳۹۱۳۵۰ و

 هبصقر یکسا ك . .ردهبصقر یزکم اضق مقاو

 قدهلوا ذوخأم ند هنم هدننامز رایلامور بولوا

 فورعم هلبرلعما سیلووسودٌوت و (1169002 انسر)

 كوو روم ك هدننامز هیمالسا تیندم . ىدا

 طقسم كنالع قوچرب بقلم هلیبقل ( ینعسر ) «بولوا
 .هصق هرزوا قلوا بصنم هرواخ .ردشفل و اد

 «ردیا اورا ینرلهجتاب «بو وص جاقرب ندنچما كن
 یغلقارب كراوصوب یوم توقای .رریوچ ینرانمررکدو
 .رودیا نایب نکیدلشیا قیاق هدنرلجما هلیتقوو «حدم
 نانلوب هدنفارطا هلا فیرش عماج رب هدلاح ییدعش
 ۰۰۰ یقجآ بولوا تراع ندناکدو هناخ جاقرب

 كناول یناضق نيعلا سآر س . ردراو ییلاما

 ,هلیساضق رد سفن ًابونج ,بولوا هدنلاعش یاهتنم
 بلح ید ًابرغ ءرکب راید "الات « لصوم ًاقرش

 ۹ «بولوا هبصقر

 ۔وصخو تبنم یسضارا .رددودم و طاح هلبرلت الو

 قلوا بصنم هرې ولو هل ره رواخ « بولوا راد

 اوراو قس هلرلباح قوجرب ناق آ هونج ندلاعت هرزوا

 یعکیاو رصم هدهحرد یجنرب یتالوصحم .رونلوا
 ندنابوبح راس هلا ماسوسو هبرآ «یادفب هدهحرد

 سا ر ۳32۲
 « تک « ریغص .ردنراعندنعاونا كرلهويمو هزبسو

 هردقوح یبهبلها تاناوبح یک نویقو هود ك

  (رهشنارو) هدنرلجما «بولوا بک ندهرق ۲ ٤ اضق

 . یخد هبصق كچوکرب یواح یرهارخ قوچرب هلیمسا
 تك. یخد یتاکم نابص «بوشلوا یسهدشر .ردراو

 ۰ .بولوا هدنرهدار سوفن ۱۰۰۰۰ یسلاها .ردزآ

 . راردملکتم هلا ینرع ناسلو نسو 3 ىسەلمج

 E ندا كناسال | (Raslall) ) اب

 ۱ n كندابو هدنغل هقو د ۱ تاتسار

 مبات هنغامرا ( نر ) قرهلوا هدنسبب رغ لاعت

 ` هدنساقتلم كنیرارهن ( غروم) هلا (خابسدا)

 | هدنرزوا یطخ لوب یمد ندیک هب( هلاب ) ندهمورسل
 . ,ییلاها ۱۱ ۷٤١ «بولوا ۰ ی زکر اضق
 ۱ هرافبجو كاح همولط E «دغاک یلکنر

 یو «یرهق راف
 ۱ ۰ ردراو یسهملقرب لزوکو یسهناخراهت ,یتکم

  (قرو) كنهرتلکنا (Rastri ek( | ا

 ۳ ولک ۷ دل( سفاغیلاه )و هدنتنابا ] كم 2
 ۸۰۰ بولوا هبصق رب هدنسبقرث بونج هرتم

 .ردراو یرلقاحوا

Rastenburg )كن هيسور (  | 

ً 

 ۱ عیانص «یسدادعا بت

 ءهدشتلابآ « هیسور قرش )| غروینتسار

 ۱ هرتمولیک ٩۰ تغربکینوکو هدنساضق ( غربکیوک)
 «بولوا هبصق رب یزکم هیحان هدنسیقرش بونج
 خار د کود رقابو ریمد ءیسلاها ۷۷۱۹۰

 تاو یرلهق راف او هلغوط «هربد «غای «یرا هت

 .ردراو یرازاب

 ۳۰۱ و ندنهارمش نارا ال
 ۳ تا EE | یتسار

 : ردکنوا تیوش .یدبا لصح كناروا هدننامز

 تساوذعم نفرپ "هزمن نآ ةتسشک اي لد
 تسا وه نم لد دش نانچ دا هلل

 چودا ندهناشع یارعش جرعه
 : ردصلخحم كباد ۱ 3 د

 رش نرخأتم (یدنفا س دم ) یسجمرب

 «شمځوط هدنراصح یبا مور « بولوا ندنیطاطخو
 یدبا شلوا یرادزد كناروا هنر _یردب و

 ۰ ردشغا تافو هد ۱



RE 

 هج وامه یارس « بولوا یلغوا كناغآ ناشع یشا
 یسلاو راکدنوادخ «هرکص ندقدنلو هدنامدخ شعب

 هب قیسوم ملع .ردشعا تافو هد ۱۲۰۳ و ؛شلوا

 ردوا علطموش .یدبا اش

 مدر و یرتسشم بول وا كەزمن هلد یالاک

 مدریو یریک اما یرخآ یدیا شمریو ی

 دم یخراش « هدمت تق رط » ؛ یسعچ وا بس

 ليم" هدهبنوق هد ۱۲ 4 4 بولوا ینوروت كن دنفا

 ؛نکیآ لوغشم هلسیردت هداروا كرهدبا لیصح
 2 یدک می دليا اقا سوسرط ه دعل

 هبیدنفا یلچو قیوسنم هبهولوم تقرط «بولوا
 رد وا هنو هه .یدا راو یت رص

 وزرآ خمار هسیا مدتیا نمظن هعطقرب
 هد اج العم ون نير

 هدناش هک اما مدلنا سک یر
 هدباستک رب چه یدغلوب تقل قیال

 كناذ ییا .یخد نداق نا

 دنهرس ( نامز دم ریم) یسیجترب «بولوا یصلخ
 وسنم كهاش مظع هداز ریکلاع هاشو ندنتاداس
 . ردشعا تافو هد ۱۱۰۷ .یدبا ندننی

 + بولوا شیور درب هاب ( لاک ]8
 ناودر هدنناسل ودراو ؛شعا تافو هد, ۰

 .ردشار

NEE |كنتلابا سران  

 ۲۲ كنەيلابو هدنغاجنس (هیلاب) ل 2
 هنغامرا كنک قرهلوا هدنسیلاعش برغ هرتمولک

 «بولوا هبصقرب هدنرانک یرېن (وجرس) عبات
 یسلاها ۱۱ ۲۲۰ «هرزوآ قلوا ملسم ی ۵

 .ردراو

(Rask) | “|ندنسالع هاشم هقراعاد  
 یسار

 تافو هد ۱۸۳۲ و شن وط مد هسوش

 «بودا تحاس هناتسدنهو ناراو هسور راد

 بتک ظفاح هدننونفلاراد غاهنپ وق هدنتدوعو ؛ شا

 شلوا یلعم هیقرش ةنسلا تیابنو یمیبطجرات هدعب
 | .هدنالسیا ؛شقعا هجرت راب اتک شعب ندهجدنه .یدبا

۳۳:۳ 

 رتهم لدنس همدخ نوامه نوردنا یسیعکیا س

 | هد۱۷۸۷ بولوا ندنق رثتسمو )

۱ 

 سا ر
 «لوناپساو ؛شلیا طبض یندعاوقكناسلو كرهدبا
 شعب یخد هدنقح یرلناسل اپوروآ راس و نایلاتیا
 .ردشفل و هدنابرشن

 تريد روهیم كا تارک | كسار
 .رویدنا ناس یوج توقاب یفیدلوا

 | افیک یاد
 ست

 هدنسهطخ رضم راد كنهرب زج

 نارحو هدنسیبیع مىق تعي
 . ید هبصقر هدنرق

 یرکآ) نالرا روم ید هدقلطاطخ یسجنرب

 . هدلوناتسا هدا 5 رد ( یدنفا دو ىلوبق

 .هحاوخ یزاب هدن وامه یارس هددم تدم «بوغوط

HSیکار وش .ردشعأ تاقو هد 5  

 2 ا تیب

 هعن ایا نیرفآ زاجعا دایص تب یا

 كچرپ ماد هنادیی ید څرم ردیا دیص
 نیقاص ردلدهیس ردش<ر س روط ناشیرپ رب
 ها رد "هرط هم راقیج ندشاب بورب وز و

 که دنلبا مورا (یدنفا رم دیس) یسیچنکیا س
 ؛شمغوط هد ۱۱۹۲ «بولوا ندنسهبصق ككحهرف

 ضعب «كرهدنا بنام عطق لدورو هتداعسردو

 دعاقتم 2 ندقدنل و هدرلترومام كحوس

 ‹«كرەدىك هزاح بناح SAS یغنیدلوا

 تس ییار وش .ردشعا تافو OEE هنسر

  ردکن وا

 کوک ردهدن یدعش نک اعاص

 کوک رد هد هنسح هتشرب
 هما بیرغ يآ شزاو لیق
 ماکو ک ردهدنس هکنوچ مکیدوس

 ( یدنفا س دا هدازیج هلودف ) یسیعچوا س
 هنسهطوا یلاع ردص *یوتکم .بولوا یلرادکسا
 هدرتترومام هیمه* ضعب و ؛شعا تموادم تدمر

 هد ۱۲۷۰ .ردراو یسهجناود ر .یدىا شفل و

 در ملطم وش .ردشعا تافو ۱

  ارجا هسدا تاقیقح راد هشناسدا و ناسل ك
 مدلوا شعد ماوج هرای یب یدتیا ریپ
 مدل وا شعد ماهد هيف لد یدتبا نوخ

 شیوس هللا هبقع هدرجا رح | یی ۷
 .روطو هدنسهرا یرازفروک

 .ردنوربرب هدنتلآ كنانیس | ارجا هلمکم تاقیتحو تاسبت هدنتح یناسل ك



 فا
 لاپوم كااتسدنه ( ۸۷48 ) ۳۶

eهدنسهنمالسا هزانع تموکح إس  

 یسیلاها ٩۱۷۰ «بولوا هبصقر قمم هنتلابا هولاب

 .ردراو

 .هرتسلس هدهصرود (10950۲7۵)

 ۱ و

 هلوا ه دنسبب رع بونح هرتمولک ۲ ۵ كن هدووانرحو

 ۲۰۰۰ ,بولوا هبصقر هدننیع لحاس كن هنوط قر
 ندنلحاس هنوط .ردراو یتراجتهربخذ كلشیاو ییل اها

 (نایارت) روهعم نالوا دتم كد هنلحاس زکد هرق
 . رالشاب لندن رق كن هو وسار یراود

 است ورقم درک طح رحم (12:2)
 ندنربازج )و همش | اد

 هلا یلامش ضرع ۲۳۲۷ «بولوا هطارب كجوک

 ةحاسم .ردعقاو هدیقرث لوط ۸ ۵ ۲

 قبص بول وا ترابع ندهرتمولیک عبص رب یسهیعطس
 .ردروتسم هلران امروا كسکوو

 رازابکی ( ۹۵۹616 ) انکسار دوخاب ۱

 ی ۳
 هدتهجوا ساون نانلوا لامعتسا هرکص ندی دالیم نرق

 ( نایکسار ) دوخای ( نایسار ) نالوا شفلوب نکاس
 ندموقو . ردشلوا لصاح هلتتسن هموقر هدنمسا

 .شمروئلو هدناتسراجم موبلا دارفا شمپ
 ثبت هسنارف ( ]. Racine ) — ناژ ) .

 ا سیون ا 1 ۱ نیس
 «شمغوط هد ( نولیمهترفال ) هد ۱۸۳۲۹ «بولوا
 زوط هدنتکلع یرد ۰ ردشعا تافو هد ۱۱۹۹ و

 ترد هر بحاص هدنتافو « بولوا یس راسا

 لع 1 هد( لایا ور ترو ) . یدیا هدنشاب

 زونهو ؛ شا ليم هدایز هنعسق تاسدا « بودنا

 تقد رظن بلج هلیرامشا ضمب «نکیآ هدنشای ییرکی
 شلوس هدنقح ىلهأت كنب ول یجندرد نوا بودیا

 بج وم تب رهظم هتافتلا هل ارق نادناخهدیصق رب ینیدلوا
 (ریلوم) ندارمش هاشم نکیآ مک . یدشلوا
 هنسیدنک رنو ,بودنا تفلا بسک هللا (ولآ وب ) و
 دنتسم هخ رات .ردرلشعا كاربهر هدنابدا و رعش

 «بوزاب هلئاه لزوک چاقر بقامتم ینررب قرهلوا

 قورع كنبرارصاعم ضمب «ربارب لکم ا ترهش بسک
 یهدنعا «هردف» «هلفمردنایوا یخد ین دسجح

:۳۳ 

 ۰ ؛ شفلاچ قلصیا هدورتابت هدنسارجا كنسهلئاه

 شار

 «هدلاح یی دلوا هدنشاب ۳۸ زونه ,هسرزوا كلو و

 هعفو كلارا هد ۷ « بوکج لا ندورتاب

 4-۱1: «بونلوا هتسواو ؛شفلوا صن هنکلسیوت
 مادام ۱ هتس ۱۲ ۰ یدنا شهالشاب هلفوت

 هل اهکیا ذوخأام ندسدقم جرات هلیماربا كن( ودتنم)
 یرازق ییارس لارقو هدهصوصخ تروص < بوزاب

 رش یر ران « قجمآ و
 نیسار «ندنغی دایغوا هتاضد رعت ضعب « هدقدنل وا

 ۱۳ ۶ نویس ندقمزاب یرلباتک ورتابت
 «بولوا رهظم هننافتلاهداعلاقوف كني وا یجدردنوا

 مادام « نکیآ شلوا لئان همع عاونا و هناصیصخ
 هدنقح یتذا و ترورض كنيلاها هلیمارا كنونتنم

 ,هدقدلوا یروظنم كلارق هرطاخر یغنیدلوا شم زاب

 ناسل یلتدش هدنقح یعاش ,بولوا بجوم ینراربغا

 ؛شمربدتبا ارجا هلیتفرعم

 هداعلاقوف «هجدا ساکعنا هنیسار ینیدلوا شعااللوق

 -وص هنوکندنوک لا را و « بولوا رثاتمو نوزحم
 ۳9۱ دعا تافو هرکص هنس کیا «قرها
 جرف هلتباغ یراعشا .یدیشلوا لئان یخد هنفلاضعا
 -راث | نانلوا ذاخما انوع هدشناسدا زسنارف ,بولوا

 دیاصق ضعب «یسهکعضمرب هقشب ندنرلهلئاه ۰ ردند
 او را ارام هاسیناکم ماطرب و یراعها راسو

 هلبتفص سیون هعقو «بولوا لزوک ك ید یرثن
 «هدهسیاشم زاب یخراتر لزوک ك نيول یجندردنوا

 لعو یراثآ . ردشمالاق یسهضسل بونا هدقرحرب

 اوروآ ر ڪا و « رشن هلتاعف د یراهلل اه صوصا

 .ردشغل وا هجرت هن رلناسل

 «بولوا یعاش ید ( نیسار یوا ) یلغوا س
 و هد ۱۷۱۳ و «شموط هدسراب هد ۲
 . ردشغا

)Raci6(وقسیو) كن هعشج كلام . 

 (نوسیدام) و هدنتبروهج ( نسن
 (نانیشیم) قرهلوا هدنسیبونج قرش هرتمولیک ۸
 .وا هبصق رب یزک قا هدنلحاس یبرغ كنلوک
 هربخذ ا لزوک « یسیلاما ۱۰ ۰۳۰ بول
 ۔وسنم كوو دغاک «نوغاو هارآ .ینراجم هتسارک و

 .ردراو یرازارحو یراهناخابد هلبرا هقنرب اف تاج
 نددمر و. هدنساصقا و ها

 9۳ هدام یاخسرف ۰

 ۱ هننسار

۱ 



 شار ۱

 ماوقا «هلنلوا عقاو هدنسهرآ غاط کیا «بولو8
 یرلموعه نوجما تراغ هبهیمالسا كلام تا هیلوغم

 ن لضف ندرت بکمر « ندنفیدلو عوقو نداروا

 توقا یغیدلوا شعاب وپقرب مکحم هداروا كانايح
 . رودیا نایب یوه

i 3بولوا یمسا كتاذ چوا  
 EE : 1 دسار

 صفح ن هاو هلسا وا) یر

 لوسر بناح «بولوا (ملاظ) یمسا لصا هک« ر د(یلسلا

 هدهکم ف .یدیشملزوس همش غار تد(

 ‹«هلغملوا ید یسهرعش تعسط بون و رضا

 0 ىر هدنقحیرسکو طوقس ا او

 ال تلقف ثيدحلا ىلا له تلاق
 مالحالا و هللا كیلع ی ای

 هل یبق و ادع تدهش امول

 ماتص الا ریسک غیبح فلاب

 ال یعغا هتل رو تیارل ح

 مالظ الا ههجو ىشغي كرمشلا و

 «رد ( یدایالا باهش ن دشار ) یسیعنکیا

 ندنفرط یوق «بولوا ( باضرق ) یمسا لصا هک

eهمس دشار هدنکن دلک هیون ترق دز  

 . یدیشلروس
 ندرالماش یوا <

 كل هش رش ث داحا شعب هک رد( شست دشاو ]

 یلوا ندنسبات ابو ندا یجمآ .بولوا ییوار
 . ردمف فلتخم

 نالفا دوم

 ءارعشو العن رخ اتم (یدنفا- دم )

 یون هعق و كننامز .بولواندهنافع

 ا هک ءردشمزاب جرات رب هرزوا دلج ۲و ؛ شفل و ۱

 .رددودعم ندهرتعم خیراوت رار هلغلوا لتفلکی سه

 « بول وا ییغوا كن دنفا 2 ىلەىطالم ۹

Y2ا اخاد هسیردب قیرط ه هدنخرات  

 | شفلوا نیست هنتیولوم بل هد
 ۳ هدنتدوع بودک هنار :۱ هلترافس هد ۱۱ 0

 هتماقا هدهسور تدمر هدعب و ؛ شنا یسیضاق

 | دشار

 .اعسرد «یقرهنلوا قالطا هد ANE بواوا 8

 یرکسع یضاق یلوطا ا هنسر «هلتدوع هتد

 یخد ناد بن .ردشعا تافو E ندقدلوا

 : ردکنوا تیوشس 8

 لاقم لصا یک باترز هسزالوا صلاخ

 زالوا لاق هنی هریهعت ۀتوپ كيب هسریک

E Vso 

 هارعش نیرخأتم هل 4 دنفا دشار
 تاذ جاقرب اهد ندهنافع ی

 : ردراو

 هک« ردب دنفا گشاد دک تاتکلا 5 یس ر

 «یرادهسیک کلک «بوغوط د شوا ۱۱

 یخ وتکم ترادض هرکص اهدو ییکلکب ه كعب
 هرکص ندق دل وا ییکلکب هعفد یجکیاو ؛ شلوا

ANشواح ] تومو شوا باتكلا سیر  

 «بولوا ینىما هناسرتو باتکلا سید اتو یشاب

 .ردشمتا تافو نکیآ باتکلا سیر ملات هد ۷۲
 : وا تب وش

 هرلو-یک هيس لاخ هناد 2

 ردماد ریسا ایوک ردهداتفا لد غرم

 «بولوا یلهسورپ ( س دم ) ییینکیا س
 . ردشعا توو ه5 او شم وط هد ۱ ۵

 لوفشم هابتعنص قایج رقابو بوسنم هب هب دنبشقن تق رط
 یکی وا تب وش .یدا

 زالوا رهکم هلئداوح هرذ قح لها

 ردندانوش یروق كناهج هدیاقو لیق

 :بولوا یبق ( - نطصم ) ییبجوا -
 .ردشعا تافو هد۱۲ ۰۵ و ءشمنوط هد ۸

 رب دم تارب رحم ضقت «هرکص ندکدتا مولع ل

 : ردکنوا ملطموش .یدشفل و هدنرکل

 هکدتیک یدلوا نایانغ ترسح شب ات هدلوک
 هکدستیک یدلوا ناوارف تقرف شجر هدخ

 یدارا عقاو او هشالع یسجدرد س

 ۱۲۰۷و «شنوط هد ۰

 وش .ردشعا مایا راصا ەلقلىضاق .ردشع | تافو هد

 "زدنا علطم

 ندوم هللا نظ ییراسخر ٌهطق داوس
 قهوسیک را آ ردنیکشم "هرطق هدیکچ

asفدا لقم  
 یسجزوتوا تتهساع ءافلخ

 هدنخرات 6: ٩ 3 ؛ شم وط هدنخرات ۸٩ بولوا

 هتفالخ دنسم هنرزوا یتداهش كدشرتسم یردب
 .هرکص ندتفالخ نوکر نواو هتسرب «هللا سولج

 بحانصو ؛ شا سولج (دم هللا مال ینتقم) یسهعمع
 هداروا ,بولوا دېش هدناهفصا هدنخځ رات ۵۳۲ هجرت

 .ردشفل وا نفد

 بولوا ندنسهصق



 ۱ عار ۳۳:۹ 5
 بک م لدهرق ۱۷ یساضق اشار 6 ردسل جوا ندهنامم ءارمش راه كب را

 یسهضرا تالوصع . ردقلغاط یسضارا بول وا 5 9و ر

 بولوا یلغوا كناشاپ ےھاربا مراص ییجنر

 .یدشفل و هدرلتیلوت شعب ,هللا كولس هسیردت قیرط

 لوزعم ندنتولوم رانف رپشیکب هدنخ رات ۱۳۹

 هنحدم كثلاث ناخ اس ناطلس .ردش | تافو نکا

 دارا تب ییا ر وش ندنسهدیصقر نالوا اد

 : یوا

 ملط لکشم باب حاستف هش هللا دمح
 فائداو العا لد ىدا طاسا نیهر

 ایحا بویلیا "یا-ذناک امو قح بانج
 لا ییارآ روشک ویدخ باق یدلیا بایافص

 ندنفلالنم رصم ,بولوا ندیلاوم یسیهنکیا
 تافو هدنداعسرد هد ۱۲۵۲ .هدلاح یغنیدلوا لوزعم

 :ردکن وا علطم وش .ردشما

 رول وا اسرف كلف بشره هلقشع مهآ دود

 زول روا اسزت طخ ناوج ون هم هاتفاسک لوا

 تک ناود شعب «بولوا لباتنیع یسعچوا س

 روش یرهکب هدنخمرات ۱۲۳۹ و ؛شفل و هدنرات

 : ردکنوا تی وش وا دنهش هدنش

 عاغففا تیص ینوسلوا قافآ نادنا نیذط

 یدتآ راسکنا كس هماک اتلد ماج كلف

 زاسارخ كنغاعسو تالو دادش

 ا RSE ۱ هب دشار

 ( ۲۱۸6۲۵0۵۲۲ ) نوقشر دوخا ] ۰ . |

 ( )0اا نارهو كرا | 9
 كالهرتمولیک ۲ ندلحاسو هدنسیشراق یصنم كنرهن
 ر هدننصنم یر رہو هط | كح وکر هدهفاسم

 هبرق « ردراو راتفر هدنرزوا كن هطآ ۰ ردهبرق

 .ردزاح یندادعتسا قلوا هلکساو هبصقر

 هدنغا نس ماش كنت الو هر وس ۱ ۳

 هدنغ هرتمولنک 6 ء كماش قشمدو

 ندنرلعبأات یربن ندراو ا كزعشلا ليج قرهلوا

 افترا كلمرتم ۱۱۶۳ و هدنرانک (  نیطلا یداو )
 ۳ «بولوا هبصق ر یزکسم 2 عقاو ه دع

 تموکح رب عفت هلاق ندیکسا ,یسیلاها ۰

 یعافترا .ردراو یرلقلن وتزو غاب هدنفارطاو یغانوق

 نزاب یک ینیدلوا ترس تر نیشرق یساوه ,هلیبسح

 .هقیصو غا ندنیبس كراوص نوغروط ضعب یغد

 موزوا «نوتز .نوتوت ,هلش , كرجم هرآ « کا دن

EAEكسا یسهبعانص تالومعم . ردنراع  

 .ردرصح“ هتاجوسنم شیب ندلیقو

 . نویکلن ریهاشم ( دم نیدلا قت )
 ۱ بالطلا ةبنغ» «بولوا ندنوضایرو

 ۴ ینانلات اسو یاتکر هلناونع «باسا ماع ف
 . ردش۶ | تافو هدنخځ رات ٩٩۳ .ردراو

 ار دلت اهلصا تولوا ا دا
 1 یانامز) ؛بولوا یترهشیخد هدقلشاقن ] ف

 هدنرلخ رات ۱۱۱۲ .ردرومشم هک د ( شا

 2۶ یی رر هلسناویدرب .یدیا تایر
 : ودکن وا

 مریم قلخ شور زا هنلایشحو رک
 ما هدیدن مدآ هک تساع یسب مرذع

 ءافلخ ( ردتقلا رفعح ناد ) | «م :

 مر فن 7 ا
 رهاف یم هد ۳۲۲ و شمع وط هدنخرات ۷

 . «بودا سولج هتفالخ تحن ,هنیرزوا یطوقس كهللاب
 ۱ «هرکصندقدلاق هدتفالخ دنسم یآ نوا هللا هنس قلآ
 | .ردشغا تافو ندنضص اقستسا هدنخراا ۹

 ؛شمرو یتناونع ( امالا ریما ) هوب نن ندلادامع
 ۴ هنلا ا راو, كبو لآ كلام رثکا و

0 

 | دصار

3 

 . ناتسدنه ( ناخ هللا كرابم یم)1 ¿ا
 ا لصانع یدح «بولوا ندنسارعش r ر

 هنرهش ةا ردنح تکو ء هدلاخ یمنی دلوا ىح

 ؟شاو راتعاو ردق هدندنع ییاون كناروا «هلدورو

 بحاص بودیک هش دزن كنکاح ساردم یردو

  قاس» و یلاود بم .ردشمغوط هد۱۲۰۲ هجرت

 ۲ یسهموظنم کیا هلرلناونع « همان قارف » و «همان

 3 : ردکنوا تیوش .ردراو

 بغار فای مارآ دوخ بارطضا ز

 نم ندیدت دش هراوهک شینچ اسب

 لاریا ( فسوب ریم / لیددا بغار

 :ردیورص یغیداوا شلیوس تقو یکج هریو ناج یب یع



1 

3 

 غار
 تسندییط تقوهب ریکر ارق لد یا

 تسندیدماکنه هک رابم نوخ هدیدیا

 بیج لکو ناهرح دینک حدقرد یم
 تسندیرد ناییرک هن ام یانع مسو

 ع بولوا ندالع ریهاشم ] نامی را یا
 اع « نآ رقلا حاحا » یناهفص ۳ 3

 ۳۹۹ ۰ ردراو یراثآ راسو یلوبقم فلاتر هلس

 ۰ ردشعا تافو ه دنح رات

 ندا ءا رعش نرخأتم ۳ 2
 ۳ 8 ف: غا

i:هدنځ رات ۱۲٣٣ «بولوا ی  

 : ردروهشم قیوش .یدرونلو هدنت ولوم ماش

 راپا ارادم هرایغا نوچ اراي تلصو

 هنتي افش هتد قشاع رچا رهز

 شک هامظع ت م

 ءارعشو ابدا مظاعاو ندارزو

 هلک د (بغار هجوق ) «رددگ یعسا «بولوا ندهنافع

 هدنخځ رات ۰ «بولوا یللوبناتسا .ردر وشم یخد

 هلغلوا ندنس هتک هناخرتفد یردب .ردشمنوط

 تامولعمو ؛شعا ماود هباروا ادا کت یسیدنک

 هد ۱۱۳۵ هلبسح یسیعیط یادمعشا و یس هست 9

 بولوا و مع هنر رحم كرازب نانلوا طب ندناربا

 نهرلادبع هداز ییروکو اشاپ دجا ینراع ییلاو ناو

 یسلاو دادغب هدعب و كن اشاب ىلع یسلاو زر و اشا

 فتاظو یاغا هدرلفرط وا هدنرلتیعم كناشاپ دجا

 هرکص ندکدتا تورو رادتقا زارباو ترومأم
 هد ۲ بودا تدوع هتداعسرد هدنخځ رات ۱۲۱

 ؛شفلوا مازعا هنیناج دادغب هنب هلیتلاکو تسایر
 كدادغب هد ٤٨١ بولوا یرادرتفد دادفب هد ٤٤و

 مرک ذت هلام «هلتدوع هلوساتسا هرکص ندنسهرصاح
 یخ مو رضرا هد 4۸ و ؛شفلوا بصن هنکلح

 یسلاو دادفب قیاس نانلوا نیعت هکر

 ودرا اماعضنا هنتلاكو باتکلا سيرو هلتسم اشاب دا

 هدنلخاد هنسوا هنو «تع نع هفرطوا هلاغلرادرتفد

 یجقاسیا هلیکیلیج هبساح هزج هد 4 ٩ «كر هديا تدوع

 نارا ندا دورو اقاستمو ؛شعآ تعنع هشرفس

 بلج هتداعسرد .هرزوا قفلو هدهلاکم ها رل علیا

 و «بونلوا بصن هنغلیګ وکم ترادص « قرهنلوا

 هدهمم ٌةيسایس روما قاطرب یغد نکیا هدتیرومأم
 تاشکلا نسر هدنشهتش ۵۳ وا ؛شلروک یمدخ

 o۷ .هرکص ندق داق هدبصنمول هنس ا «بولوا

 | اشاب یعار
۳۵ 

YTV غا د 
 ؛قرهنلوا بصن هنکلبلاو رصم هلترازو هر یسهنس

 ندنآ هد ۱۱ و ؛شلاق هدهرصم هطخ هنس شب
 نیت هنکلیلاو بلح هد ۸ و هقر ٦  ,هنغللصحم

 یسلاو ماشو جام ا ريما هدنخرات ENVIS ؛ شغل وا

 ندلوصو هنسهدب دح ترومأم لحم «هدهسیا شلوا

 عیدوت هنسهدهع ترادص رهم .هلبلج هتداعسرد لوا

 هام کس مدل ناخ ناگ ناطاس رود .یدشغ وا
 هنس شب هدئلا ناخ ینطصم رصعو نوک قتل آ هلبا
 اتسم یا یج چوا هلا هنس قلا امج هکمام یدب و

 «شعا هشع نسح قلود روما بولاق هدنرادص

 ینطصم ناطلس .ردشمک هلا حالصو ملص ینامزو
 رهص فرش هلنارتقا هناطلس هلاص یرلهربشمه كناخ

 هدنناضمر یسهنس ۱۱۷۰ .یدشلوا لات یخد هت

 .انتتک نالوا مهد احا هدهقس وق .بودا تافو

 لداعو لقاعو ع .ردشفلوا نفد هدنراوج یسهن

 هننفس» و یاشنمو راعشا هدة هتسلا «بولوا ریزور

 هرابلا یلرع ثحاب ندهفلتخم نونف هلناونع « مولعلا

 رشت و عبط هدایوروا هک ءردراو یرتعم 2

 ایداو الع عمم یسهرئاد هدنترادص نامز ا

 «هلغلوا لئام یخد هفاطلو جام یسیدنک بولوا

 هانامز ءارعش راسو هلغاخ تنطف هروپشم *هرعاش

 یناود بت ص .ردلوقنم یراهفطالمو هیعاشم ضعب

 روک ذم نالوا عماج یبهردان تک یوو .ردراو

 بلح هقشب ندهعشچو کما ی مس اک

 قوجر قرهلوا هراسو یر وک هدنرلتهح یوطا آو

 یتاسا قوح ر و شا وا و وه هناربم و تاربخ

 هلجوا تی کیا روش .ردشمک هنمکح لاثما بورض

 ۰ ردید

 زالآ ماشنحا ندنس هسهک رو ربخ ندکلاک

 زالآ ماقتنا ندودع هدتصرف تقو رفظم

 نوسلوا روجهم هدام رهسیک ندنکیدروک
 یرب ندرلازسان نیت برای نوسلوپ

 بولوا ندارزو ( یلماش
 ماود هنلف 7 )| اش بغار

 قاهرآ رو «بصن هنتناما هناخح ورا هدعبو ؛شعا

 « قرهنلوا مازعا هنرفرط ناریاو هسنارف هلترافس

 ناطلسو OTE یمظع ترادص هدنندوع

 شلوا لئا هترازو هنر هدنرود عبار ناخ ینطصم

 eS ۶ و ال یتاقوا شک «هدهسیا



 ها
 .وس رعش .ردشع | تافو هداروا نکا نم هدهنوق

 هدىلقت ییاشاب بغار نالوا یانمه «بوزوا هک

 ۰ ردشمامهلوا قف وم «هدهسدآ ششیلاچ

 ناربا ( كب نیسح باک) مرا
 وش «بولوا ندنسارعش طی لرد 9 د

 :ردکنوا تب

 قوت دارت نشو ی
 تسباوج دنسهوشن یبا وج هکم ه نیا

 لقاند عقاو هدنفرط تلا تشدح
 دعار

 ۱۲۰ كل اس رها رحمو هدنتکلم

 «بولوا هووار فا هدش رع هرتم ولک

 هرتم ۰۱ ندرح یاذح .ردهدنتعسو هرتمولیکم بم

 و

 كلسنر هدادرا (۴4چ02ky) ك

 «بولوا ینادناخ راحرب 1 0
 قرهلوا هنفالخ یسوزرا ( دنومسبح ) نالوا یسیج ر

 لدرا هرکض نداتحو هدنسپ دالبم جرات ۱۳۹۰۷

 هرکص هنسرب «هدهسیا شفلوا باا هنکلسنرپ
 ندشا « دكرهدنا كرت هیر وتاب لیراغ یکلسنر

 (جروج رابتخا ) نالوا را ی

 ثاسنر هنس ۱۸ كدهنخرا ۱۱۸ ند ۰

 ندنفرط عیار نا دا ناطاس یلسنر «بودبا

 -رلیلج وسا هده راح كل هنس زوتواو «شل رو قردصت

 هنر وطاریعا اسال آ الع 1 انلع «بودبا قاقتا هل

 ۰ ؛شفل و
 تلخ هنسیخیا ( -- جروج منک ) نالوا یک وا
 ؛شعا كلسنر هنس ۱۳ كدهنخ رات ۱۰۰۱ «بولوا

 قرهلوا فلاخم هما ینیدا | ندامظع ترادص ماقمو

 بناج «ندنکیدتبا قافتا هلرلیاجوسا یشراق هرلیلهل
 ینتموکح لدرا نیک «قرهنلوا طاقسا ندیلاع باب
 .ردشلوا لوتقم هده راغ یی دنا نوجا كمریک هلا
 هدهنایو ( س داووشا ا وسنارف ) یلوروت كنود س

 وم كلم هدعب «قرهنلوا هبرت هدروطاربعا یارس

 ه هعلقر * نوعی دنلو هدنتساعدا دادرسا یر

 ك راع بودا رارف هد ۱۷۰۱ و ؛ششوآ نر

 بوک هنشاب كرا هو ؛شعا قاعتلا هنهورک نیفلاخ
 فوط یرآ ندایتشوآ . یاتشراح أ

 هش «بولوا موکحم هرکص ندنسهلاصم ۱۷۱۱ و

YA فار 

 ,IS هدهبناشع كلاعو هدهسنارف ینرع
 یدنک .ردشا تافو هدنغاط رونکت هد ۱۷۳۰ و

 . ردشمزاب ییاقو ینامز هلبتش ذکر س

 ورود ) هحوالساو ( ۵ ۲ ۵

 1 و ۱ هروغار

 ولک ۱۸ كنيصنم هدنرانو ۲۸ ۵ كل( هراز ) هدنس

 عقاو هدنجما كا وقر وا هدنسدق رش بونح هرتم

 ۷۲5 «بولوا هلکساو هبصقر یزک اضق

 دنخ «یروس «یسلاها ۱۰۹۳۵ رار هلراراوجو

 یس هلق چاق رب هدنفارطاو هدهبت یهدنتسوا «یغ
 ۱۱۰ ۰۱ ايتر نايل کی
 .ورتابتو یسهژثاس بتاکم هلیبتکم هیدادعارو هیرحرب
 هنولاسو هدب دالبم نرق یجندن هژوغار .ردراو یس

 قوچرب «قرهنلوا سیسأت هدنبیتع ییارخ كنیرهش
 و ؛شفل و 8 یهراج تما هداعلاقوف تقو

 3۵ ادا هدنتزاوص تبروهج تاج وکر لفتسم

 . چد ندفرطرو هیلاع باب ندفرطرب تقو یلیخر
 ۱ هظفاح یی القتسا كرەرو هب زح هنتر وهج تاب دن و

  تكلشیا كا کاج الاد حد هدن وکی کن وکو .ردشع |

 . ردشعا میاض یتیمها کسا ,هدهسیا یسهلکسا
)R48154(۱ هزوقابس هدهیلعس  

 ۶ دمو هدنساضق ( هقدم ) كنتلایا

 .  «بولوا هبصقرپ هدنسیبغ لامش هرتم ولیک۸ تا
 ۱ راسو هخوح هاراشاف كىا: .ییلاها ۰

 | یادفب «یغاب نوتز .بارشو یرلهقرباف تاجوسنم
 0 یربهن ( وئنیمرا )نک ندنجما .ردراو یآراج رني و

 ۱ . ردراو کر یلرک تاق کیا هدنرزوا
 ۱۰۳۸۰ هلعاو هن هی اس هرتم ۵۰۰ ندهبصق ون

 یسیجترب «ندنفیدنل و ید هبصقرب رکید عماجیبیلاها
 ( هرورفنبا) یسیتکیا و «الاب» نمی (هرورپوس )
 .رونلوا قیرفت هلبتفص «رز» ینعب

 .ردنرکد منا كنسهصق هلمر )

 [«هللروس تعجارم هنسهدام «هامر» ] ا

 ینحرح تان هملحس N (Raffadali) افار

 ENT كنتنحرجو هدنتلابا |

 ها ۷۲ ۰ «بولوا هیصق ر ه دنسبب رع لامش

 فار

  ۳ ۳6 ۳ ۷ 7 ۳ O NOT rowب۳ ٩ ۲ ۳

 .ردراو یسل

 ید روک ذم هدناروت (1:۵اتهقا) ۳ افار

 نر درب كني رقم ةکالم



RON ٍ + 9 1اع نوسو كنايلاتا (۵ع۲ه8ا) لئافار 8 تا  
 ۱۸۳ بولوا یاسر روپشم كا 4

 ؛ شم وط ه دنس هبصق ( نی روا ) هدنسب دالم رات

 ؛ شمالشاب هدم ند ناجی یاتع نع
 ۳ و شا قوفت سک هننداتسا و نده

 بواب مسررب نوچما اسیلک رب نکیآ هدنشاب ۶
 د هلرلماسر ینامزو ؛ شنا ترهش "باش 3

 نانلو یسهحح هد ۸ .یدا شعثرک هتشاسم ۱

 «یقرهنلوا تلج هامور هال الد تن( هتنامارد ) رامعم ۱ 1

 جاقربو «شملوا رومأم هيسرت ینرلنولاس كااقبتاو 1
 ینراہتشا اهد تاقر شيا كوس و نروس هنس

 . یدشلوا بجوم ینتباقر كن (ولجآ لکیم)و _
 ,هنرزوا یتافو کان هتنامار یسهصمع هدنخرات ۱ ۱۶ ٩

 اشنا هدامور ندنفرط نوئا یصنوا ایا

 رس كنەيسج ةا

 ناب ر دتا

 هب هجرت بحاص یخد یتنلرامعم
 رادتقار هداعلا قوق هدهد رامعم نف «قرهنل وا هلاحا 1

 هدهسیا ششیلاچ هكا باج ههسنارف ئاقار
 هلغمر دمای مسر چاقر TET هعیم هلوا قفوم

 هدنبارس ( هروول ) مویلا رلم-رود هک« یدشمت ا تعاتق
 هدنس هفلتخ عاونا كسر .ردرنه بابرا شخت تریح

 یراثآ ء بولوا یسهداعلا قوف رادتتاو تراهم 1

 نادرک اش قوچرب هدننایح .ردنریح بجوم ةقيقح
 .ردشع ا راهتشا شیک یر یه هدالرلن و ,بوربدشش

 ندنک اما ههبناسفن تاوهشو ندلافتشا ترک

 هدنخرات ۱۰۲۰ نکیا هدنشاب ۲۷ اهد

 گاو بولو ا
 تافو

 . ردرادتهف كب «بولوا دوجوم رلمتر
 . ت :

 ( مظاکازریم U هللا دبع ازم ) “فار

 ۰ بولوا ندنس ارعش ناش اف 2

 كنهلوذلا فصآ باون كاملا رزو .ردیلونهکل

 :ردندیرامشا. ءبلج تب وش .یدا ندنرلمزالم

 دیآ ی ناج قشع مغز لد نیمه ین
 دیآیم ناغفب بلو پاب ناج نام لد

 ۹ ادع 1 9 1 تم 3

 نو ست یدنفا تفار
 : ردنعسا كی اد چوا

1 

 e «ب ولآ قشم مسر ندنرد ادناو "

 1 و سنارف یجنرب یلارق هسنارف .یدشمرتسوک تراهمو

۳۳:۹ 

 | .ردم ؛پولوا یلهسورب ( -- دم ) یسیجترب س

 فار

 ۲۰ زونه «هدنځرات ۱۲۲۸ و ؛ شفل و ندننس

 تافو ندنوعاط هل دارد ملا یغنیدلوا هدنشأب

 < وانکت وا ملطموش .ردشعا

 هرااخ یدلک رادلد رایدک ۲ ی راپ جوک

 درطاخ یدک رابد رایدتا فصو قاح

 «بولوآ لهینایلس ( دمجالا) یبیعنکیا
 هدسناکم ضعب ءهلدورو هتداعسرد هدنخرات ۱ ۰۳

 :ردکن وا ملطموش .ردشع| یلمطم

 مهماخ رداصع هدمهلک یاضیب دی
 مهماخ ردا زاجعا هثبرعس كنمشد

NINESیبیج ا هد رح ەدەىلام هد رخ رات  

 یسراف

 :ردکنوا تب وش .ردشفل و

 ملا ادخ ردلکشم لیخ یسح فیرعت کات آ

 ردرونخ» رتک مک راچان تفأر نوسپای هن

 ندهساقع ءا رعش ا ۰
9 
 :ردنم“ا كناذ یا كب ت ار

 كناشاب یمار دم (- و ت
 ندق دنل و هدهناولد بصانم ضعل « بولوا ییغوا

 كرهدبا تعزع هزاحح هلبتناما نونامه *هرص ۳

 هدنعق وم ( همطاف یداو ) هدنخ رات ۱۱۰۷ هدنندوع

 و وا علطم وش .ردشعا تافو

 زورو مدقم هرهد بورو هزات تایح
 زورون مد همد ماشم یدشریا اشوخ

 قبسا مالسالایش ( - هّلادبع) یسینکیا س
 هسیردت قیرط «بولوا یردارب كکب تمکح فراع
 هدنرلتولوم هرونم هنندمو ماش رم زا هلا لوخد

 « ییضاق لوناتسا هد ۱۲۱۷ «هرکص ندقدنلود
 .یدا شلوا یر صاف یلوطاآ 2 هنسرو

 جرات وش . ردراو یراعشا راسو یخ راوت یلیخرب
 :ردندهلجوا

 كن هبیط نی راصح یدل آ بوچاق نایرع بولوا مزر
 دیعس نادر هليا نقف وب دوخ ی

 .هدام « اشا تفر نایلس » ] 7 اشاب ت

 ۔هطخ هدنالنف ك (Rafso) ا
 3 ر 2 3 ۳ وس 5

 (غرونروس ) عقاو هدنلحاس یس

 هدنلخاد یزف روک ( اینو ) و و یسهبصق

 یسهلکسا كنهبصق روك ذم بولوا هط 1 كج وکر

 چافرب هدنوک هدنرانیو « ردهدنماقم

 .ردیواح یرلهیفیص ماطرب .رلشیا

 رواو هعفد

  O u r Obaهتک وھا 0

 کک



 فار

Rبرع كحورون ( ) ٩ 

 یریازح ( ادلوم ) هلبلحاس یلاعش

 ديم رحم نداروا « بولوا زاغو ر هد

 ۰ ردراو یرلیتنقآ ییتدش .رلیقیج هلام

 كن اد چاقر رز هجحو ر ندای ا

 ءاقرو نب لیدب نب عفار) :ردیها ۱ 0
 . ردشلوا دیهش هدنسهعقو هنوعم تب هک( یعازا

 | دنوسفار

 | یخد هلسو نح را دنعو ها دبع یراردار هلبر دن

 | كناقرون لید نانلوا رکذ س . یدبا ندا

 ادا یا ریش عفار) — . عفار یسلدازآ

 فل رش ثب دحر ندنسپ دنک هلسهطساو ريش ییغوا

 كصاعلانب دیعس هک( مفار یهملاوا) س . ردیورص
 ( ملص ) هللا لوسر ندنفرط كنون «نکیآ یسهلوک
 ۰ یدشلروس دازآ لاخرد «قرهنلوا هه هلص دزفا

 هک (تباث نب عغور) دوخاپ ( تبا نب عفار) بس
 تاشاک رغف ترضح « بولوا دو دعم ندن و رصم

 مفار) -- .یدیشقا لکا امرخ هلنمدنفا ( ملص )

 رضاح هدنساز ر دب «بولوا ندراصنا هک (هبدمجن

 رو ر ی 1 ت صحت تصعف تلاوت اد اف فاتح 8 دحناوم نت 6

 | نامز ك ( هضر ) نامع ترصح «بونلود هدو

۳۳۵۰ 

 یردار هدنسیفکیا «بولوا حورجم یخد یسکیآ

OTONOM Tt 

 فار

 عفار) س ۰ ردیورص ینیدنلوت یخد هدنسازغ ردب
 لاد ع یردار هک( یراصنالا دز نب لهس نب

 ارو ؛شفل و هدنرلانغ قدنخو دحا هل

 تروصو جرات تا دل «هدستا ا دهش

 كن(اهضر) هشیاع ترضح س ۰ ردلکد مولعم یتافو
 یداع نم هللا یداع» هک( مفار) نالوا یسیل دازآ
 ار ) ب ۰ رد سشوار كنشرش ثدح « ابلع

 كنبرآفنلا ورمع نإ مكح هك( یرعفلا ینانکلا ورمت
 ؛ شلوا نکاس هدهرصب هدعب «بولوا یردارب

 لئان هتبص رار هلذن اع یردار هک( ینزلا ورمع ر

1 

 عفار) TA ردشع تاور هه رش ث داحا ضعلو

 ضعب « بولوا نو اس هدو رهن هدعلو « شلوا ۱

 | جحدح کب عنار) -س . ردشعا تافو هدنتفالخ
 شقسیا قفلو رضاح هدنسازغ ردب هک (یجرزخا
 ا

 ۔اونغ راس هلىسا نع دحا هدعب و ؛شمالروس لوق

 هدننامز كناوص ن كل ادىعو ؛شفل و رضاح هدن

 قوجر ندنیمباتو هاڪ .ردشع | تافو هدنشاب ۲

 . ردرلشعا هشرث تداحا تاور لدن دن 5

 ضعب ندنسیدنک هک( یجرزخلا هعافر نب عفار ) س

 تاع یل یعا تولوا لوقنم هضرش ثداحا

 هک(یسوالا دیزپ نب دوخای دیز نب عقار ) بس . ردهف
ELشلوا دیهش هدنس هعقو » 

 .ردشغا تافو یسهنس یحنچ وا كره هداور رو

 ینوروت هک( یسوالا نانس نب عفار مکحاوا ) بج

 س . ردشفل و رضاح هدنسانع هبدح هک( یساج ا ۱

 ِ ردشعا تاور ندنس |

 E شو ی
 لهس س عفار) -س . ردلوقنم هضشرش ثداحا

 هدناونع رو هر ط ندنواو دعا هک ( یراصن الا

 لوا دېش هدنس هعقو هماع «بونل و رضاح

 ذار)ل ۰ ردشلا تافو هدنحرات (AE «شعا ۱

 ِ ۲ . | ندا هک( عفار دعا وا) س . یدیشفلوب

 5 ردشفل و N یادیتعو داور ا ( ترا انب عفار) -- . ردیردب تاسراردارب هلبا ماس

 ا وا) EE دېش هدنسهعقو دحاو |

 نب عفار) بسا و ردرلشع | تاور هه رش ث داحا

 ثادح ر بولوا دودعم ندماش لها هک ( ربع

 هک ( یناطلا ةريمع نب عفار) -- . ردیسیوار كفرش

 كاربهر هدنتعزع هماش هنیرلترضح دیلو نب دلاخ

 رد هک( یسوالا یراصن الا دع دوخا هرڪع ی

 دحا هک (عفار) نالوا یسیل دازآ كرمع نب هبزغ | یع
 كلام نب عفار) س . ردشلوا دیهش هدنسازغ
 لا ندراصنا هک( یجرزا یراصنالا نالععلا نب
 هدنرلتعس هبقع بولوا ندابقنو ندرانلک هناعا لوا
 «شفل و رضاح ید هدنسهونع رد هدشاوررو

 نکاس هدصج هدعب هک( یراصنالا دبعم نب عفار

 عفار) : ردشع | هه رش ث داحا تاور بولوا

 "یا ن همرکع هدنسازع ردب هک( یجرزلا للعلا ن

 ثیکم نب عفار) س . ردشلوا دیهش هلدب لهج

 ۳۹ رضاح هدنس هعقو دحا هک( یراعل| نامعنلا ن مفار )
 ۱ ۰ و

 CE < ی رصب نسح بولوا دودعم لندن

 ندنسارعش ناتسدنه ( مظاکد دیس )| :
 هدنتم دخ کریس خرف هاش بولوا ۱ ۰

 : ردکن وا هعطق وش .ردشفل و



 فار

 بشما كلر اردشخر مدید 27 راهب

 بشما كئرف رهشرد كنلردص شت آ درېم هک

 رمشح مدات مک اچ كاج دص لد دنام نوک

 بشما كندخ مز ما هدروخ یزارد ناکدمز

 « بولوا ندارعشو 3 ربه

 «ررعلا» ,«زیجولا حرشقف زیزعلا متفلا» .ردبلن وزق

 ىلع هحراشلا یلامالا» «« یفاشلا دنسم حرش»

 » « هم افلا تادرفم

 یلیخر راد همولع راسو ثب دحو ربیسقت یک ق

 تب وش .ردشع) تافو هد ۰۲۲ .ردراو یتانیلآت

 تردید راعشا هه

 قشع غارد هکفیح دنامرجهو دش لصو
 در اوج لک دیسر یدییبراخ

 ارش ناتا
 هدسسراف ناسل «بولوا ۱۳۰۱| یفا ر

 قاقلا ضعب راسو ناتو هلسناونع « نودن »

 . ردراو

 هدنلم كن هقر ییدعشو هدنسرش ۱ هعقار

 ۴ روصنم ندهیسابع ءافلخ هک «یدبا هبصق ر
 و ؛شفلوا ان هدنسر كدادغب هدنشراا ۵

 و .بودبا مسوت بسک ۰

 (هقر) و ؛شفلوا لقن ههتفار ید یرازابو یشراچ
 لاطبا یم! هتفار و ید یا

 [«هلروس تعجار هنسهدام « هقر »] .ردشلدا

 ا تا ۳

 E دک , | كنافار

 ۔هبصق (یونول ) عقاو هدنبرق ( لیل ) هدهسن
 ادا .ردشمتا تافو هد ۱۵۹۷ و «شمځوط هدنس

 لوفشم هایسیردت كنناسل مدق *ینانو هدهرتلکنا

 كنبرلناسل یناربعو یبرع هد( هديل ) هدعب «بولوا
 هب هفلتخم لاا ك دم ت ا شلوا ی

 | ینادلکو ینرع «یک ینیدلوا ی اتش هد

5 ۶ 

 ِ هی ۵
 قره ۸ كلاغت ودو هدنتل ۱ و

 عنصمو یسلاها ۸:۰ .بواوا هبصق رب هدن لاا

 .ردراو یساسیلکر

۴ 

YYo\ 

 | ¢ اار ف زاجمالا ب 2

  راق كنع دق رہش هقر هدهر زح

 | ابا لاغنود كنهدنالربا Ra) اما

 قادر

Raphidim ( ) فأ هدهناربع یک 
 یار ES 2| دیفار

 یلزنم یجنر نوا كلتارسا ین «بولوا لحم رب هدهت

 وص هلیساصع هداروا (مع) یسوم ترضحو ؛شفل و ۱ ( دم نب عرکلا دبع مساقلا وا )
 | ر | یفاد

 .ردشحعا ارحا سەز قمراقبح

 | فار
 [.هلروب تعج +

 قشجرج اقا تي هلعس ( Racalnm u 0ڑ « | ام
 ی قار

 هب هناتق O OE ه دنسلف رش لاع

 « بولوا هبصق رب هدنرزوا یطخ لو ریمد نا

 ۱۳۳ ۰ هزرط اقو ینیلاما ۰
 «بولوا دو شات كرل يع .ردراو یرلن دعم

  رویلیشالک ۲ ینیدلوا طلغ ندس رع ید كنعسا

 .ردشمام هنلوا سرتسد هنڪګ یالما «هدهس

 و رز هحور ندنطاطخ ریهاشم دا
  ۰ : 17 ر

 : ردسسا كاذ ) |

 ۔اش كنیلهلق یدب (یدنفا س ینطصم) ییجر

 رک ص .ردشتا تافو هد۱۱۸۱ «بولوا ندننادرک

EEE به دام. 0 مر « [ ‘Raphia) 

 فوع# ردق رپ . ردن وف دم هدنناتسرق یدنا

 .ردشمزاب فیرش

 ان 0 )کم اف لوطا کا س
 اوج وبق یربجز .ردشعا تافو هد۱ ۲ ۱ پول
 هردکتسی دنکی رب زا كن راشاطرازم .ردنوفدمهدنر

 .ردبریخا كرلرکسعیضاق نیک قوواق

 ۳ ید
 رهش . ردنلهسور « بولوا

 یعکیا كن و یماما كنعماج اشاپ ىلع هدروک ذم

 تب وش . ردشعا تافو هد۱۱۰۳ . یدبا یتاک

 ولت فا

 لک نارازه كن ۲ ندقشع مغت هدنک اخ رتب

 یدلاق اقلهمرهم غادرب مک هرزوا هنیس وا

 «بولوا ندارعشو ارزو ( دم ) اھا ها

 7 2 را دو یس رادر د ۱۳ ار دم را

 نک ندقدنلو یسلاو رصم تدم ر .ردیلغوا

 هدنځ رات ۳ ‹« كرەدىا ت رومام لقت هب ه دح

 -رذگن وا تب وش .ردشع ا تافو هداروا



 لار

 شماعا دوخای لکوک یناهج شلیا كر
 یلکشک هلادبا چه یعرولوا نا رکراب

 كلام هدبل امشی اش مآ (11۸60000) ۱ ار ۱
 هدنت ر وهج ( هوو ) ثك هعقج دو

 یسارح .راق | ندنجا یضارا تبنم «بولوا یاج ر

 .ردهدنلوط هرتمولک ۰

acconigi)(هتنوماس)هدابلاتبا(8  
 .اس)و هدنتلابا (ینوق) تكنسهطخ | 2 وقار مد ۵

 هبصق رب هدنسبق رش لامش واک كن ( هجول

 كول و ییارس ر رو شنا .یسلاما ٩ 6 ۵ « بول وا

 .ردراو یر هق راف تاحوسنم كراو

 ر كناتسهح ( 1۱۵1001۱2 ) ا

Eتا هغار و هدنتلابا ۱  Ee 

 «بول واهصقر هان ران نالوایانمهو هدش رع

 «دغاک «زب «یرلن دعم روکو ریمد «یسیلاها ۵
 .ردراو یراهناخربمدو یراهق راف هراس ق ۷

 لاش هدهعغک كلام ۳ ۱

 ص كنتروهچ هدبلوراق

 هدنسډ یبونج هرتمولیک ۳۸ 4 كنوتغنیشاو «بولوا

 بولوا هبصق ر لزوک .ردعقاو
 .ردطاحم هلرلجاغآ هشيم مسج یرلقاقوس نالوا

 ءیسلاها ٩۲۰۵ .هرزوا قوا یجنز ردق ینصن

 «یسهینبآ منصم قاط رب هدنادیم مساو یهدتسه روا

 «یرلبتکم صوصخ هراروکو هرازلیدو یغاص

 هبصق رب یزک

 ه دنص ص هرم ۲ ۰

 «یسهناخ رام

 .ردشفلوا سسأت هد ۱۷۹۲ هبصق و

 ترا نا ر ها تم وا ۱ میلاد
 ه دنس هصق (سیاه) ك (رشنوود) هدنځګ رات ۲

 بونازق ىنهجوت ك ( تازلا) هحلارقو ؛شمغوط
 هاد یثراق هرا بل هدنالرا نالوا شا ناف

 تکا لی را ا یاعشو ؛شعا هراحم

aE( ابنیجر و ) هد ۱۵۸۶ كرهدا را  

 بولغم نسا ود اناتساو؛ ٤ ا E ى

 ی ا و هد ۱۵۸٩ بولوا < دراب هدهعا
 ر كوس .یدا شلوا ردتقم ههداعا هنئوروم تح

 ۲۳۳ ۷ ۳ ار ۱ ۰ 4

۱ ۱۳۵۲ 

 ران وهم ایوک نوجا سیلخم یو امار |

 ی ۱

7 

 ما ر

 « بولوا رهظم هنت كن هحارقو ؛شفلوا باغا

 -اقر ہلا (سکسا) تنوقو (رتساقبل) ییالوط ندنو
 شلو | بس هنلتف كسکسا تنوقو ؛ شفل و هدش

 عياض یذوفنو هجوت هدننامز قاژ یجنر . ىدا
 0000 هنادنز هاستمبت هقبتل و « بودبا

 ۱۱۳ لیتس هد ۱۱۱و ؟شلاق سویحم هنس

 نوعسیرحم ۱ هنسرب «قرهنل وا

 تعزع هنتکلم ( هنایوغ) یکهدسونح یاهمآ
 تم ایرنا EG كتکلع و و ؛ شعا

 ۳ هم سس تانابسا ءهدهسیا شا طیض
 یتاکش كناهلا راشم تلود « نوعکیدشا توت

 ۱۳۱۱۰ سا قرهللوا تقو انا , هترزوا
 ۱5۱ ۸و؛شفلوا مکح هنمادعا,هلیسلریدنایوا ندیکی |

 یلوط دب یخد هدناس دا .ردعفل وا مادعا قحریغب هد

 هلا « ماع جرات » رب لوقم كب «بول وا یحاص

 كنوتوت هابنیحرو ار ضمت کد |
 ینیدلواتاذو ندا لاخ دا ینعرز كسنات هب هرتلکن او

 .رد وص
 (E هد هب دنه ریطاسا (Rama) اا
 Ek نا و مش کا دوج مار

 ك(تاراساد) اک دوا «بولوا صفت ا شوا

aیشراق هرابشحو هللا (هرتیماوسیو) اب  

 هقاناح یرا دارا ( التیم ) « بود رفس

 (یسکال) نو هلا لوخد هننارس هک دوخ

 |. تاسشسوم داس یسهزوف شضرالا

 ره هرات یکم رند ی
 | .ردراو یتراجم كاشیا قلعتم هنا وشو نوتوتو یرا

 را ی (اتتس) یرق نالوا لصاح ندنصخش كز
 ه دعل و ؛شعا حس بول[ هلس هطساو یاب رب زما

 وا سالحا هه ندنفرط یرد «هلئدوع هنتکلم

 ندنسهجوق «یرب ندنراهجوز كنو «تقو یغج |
 ا ) لغوا اداتسا هدعو ینیدلوا شلآ | (Sir W. Raleigh) — رتلاو ربس

 ؛شعا بلط ینیفن هلئدم هنس ۱ ٤ تنامار .هلبسالحا

 هنارامم بود تافو ندنردک (تاراساد) ردق هن رهو

 سولج هتخم هن امار دهسا شعا در یخ یخد

 ج برا
 هیساوقتو دهز و هلراقلن امرهق ماطرب و ؛شمالشاب
 یک اح كنتاروا E LOLS شوا تارمم

 بول آ ندنلا یی (اتیس) یسهحوز كامار (هناوار)

 یرا

 ی(هناوار) هلی درای كرلن و و؛شعا قافتاهبا(نوس) |

۱ 

۱ 

 عالی ید OT OO ENG یا شا و تک ی تن ی

 Fo و ی ی



 لدع یارجا ,هلا 0 ت و

 .شقیا تاقحو ٩

 « هنالامار » هدنناسل یرک NS یش .هرزوا قلوا

 ر شلزا هنارعاش هلتاغو كوس هلساونع

 هدنماقم یروزو یسهمانهاش كراودنه هک «ردراو

 رتک هدنرادنع «بولوا
 لوبقمو لزوکك ب یخد كنهبدنه ٌةعدق تاسدا یارب

 «یبک ینیدلوا عوبطم یتم .ردم یسهنوم رب
 .ردشغل وا هجرت یخد هن ران اسل اوروآ رکا

 هدهسنارف (1۸0۱06۲۲۱۱۱6۲] |

 (لانیا) اا (هژسوو )] | رب وربمار ۱
 هدنسیقرش لاعش هرتمولیک ۷۶ ك( لانا و هدن 8
 ,یسلاها ٤٦٤٥ .بولوا هبصقر یزکص هبحا

 . ردراو یرلهشراف ىلبخو یتکم ساپاپرب 1

 ندا سع و
 دوخای) ایسولادنا هدانایسا

 هدنتلایا ( هبطرق دوخاب ) هودروق كنسهطخ ( سلدنا |

 اتق ةد را تونح :هرتموا كنهودروقو

 یلوصو یسلاتها ۰ بولوا هبصقر یزک و

 .ردراو یرهق راف راتسد صوصخم هفعوتوص ۱

 كهسنارف ( 1۱۸۲۱۵0۵۱۱۵۱ ) او 1
 اا » هژا وا عم ۱ ۱ وص

 هم وظنم

 ندو ت دعم

 هنئس )

 کسا « یسلاها ۳۹۰۰ «بولوا هبصقر یزکص
 . ردراو ینامرواو هاب طوب ص اکو ییارسر

 ۰ هدرببک طح رح (۸۳]) 3 ماد 9
E 4هطا كحوکر ندنریازج ( یعف) ]  

 .روتسم هلرانامروا یسیضارا نالوا قاغاط 8

 ۰ ردهرتمولیک عب ۷۹ یسهیعتس

)RampPour( ۱هدناتسدنه هلعسا و  
 هبصقو رهش چاق رب رز هجور ل ی رومار

 : ردراو
 ۱ ( دنقلبحر ) ندتنال الا ارضا یسجنر

 | -رغ لاع هرتمولک ٩6 كن( ییراب )و هدنتس هطخ

 بول وا رهشر یزکم هزاتع تموکح ه 9

 رود کاح ینرارفس یهدناتسدنه كنامار
 .ردر وپشم یسناوآ لومعم ندقار وط هلتاحوسنم | |

 تهج اد ر یفلباو روپمار |
 | هلغلوا دودعم

 اتق ہدنسیب رع بونح هرتمولک ۸ ك( یاسرو )و

 ك .رونلو رب وق ماطر یرد كنا .رد

 یرلهناش ,هلغفلوا دع هبصقر |

 لکسشت ید رانرو عا راوز قوچ كب هرک ر ۱
 ردنا |

 یسلاھا ۷۰: ۰۰ ؛هرزوا قمل وا ملسم ی ۱۵ ٥٦

 عماج لوس جاقرب E .ردراو | هن

 ها راسو SE E را

 ی بول وا هدزرطرب کسا .ردراو یسهعنصم |
 كسا .ردطاح هلتجر ۳ زدن رللاد راجاغا

 ا رحم یش هرابو كلشيا تب یخد یتراجت ۱

 عقاو هدنس هیلاحت

 هرتمولیک مبم ۲ ۶ ۷ ا ا خولوا

 رادقم E ند 0 E یسلاهاو

 . ردودنه .یروصق و لسم قال هد كرو ذم
 روپشم یراهسردم E تنم یسضازا
 ناتسناففاو ندنرافرط رکا كناتسدنه بول وا

 یسهدیدج بتاکم ضعب .ردیک هبلط یغد نداراختو
 هلا بوط ۲۸ و یجنوط ۲۰۰ تاون .ردراو ید
 23 رادیاو ۲۰۳: و هداس ۷۳۰ «یراوس ۰

 . ردراو 0
 5 ( هانا ) كنتلاإا ه درب 1 نسخ ا ےک

 وو رد كهاتاو

 اغ ینراتموکح .ردراو ییلاها ۰
 ۳ نکاأس هدهبصق ول یر دارهحار نالوا

 اضق ( رونارپس ) كنتلایا تاريم ىسعج ےس
 هدنسب رع بونج هرتمولک ۲ ۵ دارونارپسو هدنس
 ۷۹۰۰ .هرزوا قلوا لسم ی ۰ بولوا عقاو
 هردراویرلهاکج رفتو هاب لز هدنفارطاو یسلاما

 هطخ لای N هدناحب یس دزد ۳

 روهه اعم

 تالابا كناتس دنه ( 3۳۱616 ) | كت 0

 هدنتلابا (روكت ) ندنس هیطسو
 یزکم هبحان هدنسیقرش لامش هرتمولک ۳ ءداروپکنو
 ء هرزوا قلوا ی ۰۱۱۰ بولوا هبصق ر

 سدتم هدندسنع راودنه .ردراو یسلاها ۱ ۰

 هدهنس بول وا قوح

KE E۔ارعشو ابدا ریهاشم  
 ۱۳ ھر تولوا ند ل

 یلروهال یردب .ردنا سلخم طبع هدنراعشا .یدا
 هدسرانو «شهنوط درامد یی مه یغنیدلوا

 طبم» ««درد طبحم» .ردشفل و هدبصانم ضعب



3 
 چوا هرابلا یسراف هلب ران اونع «م طح»و « قشع

 قلعتم هفوصت مجرتم ندنناسل یرکسناسو یسیونثم
 «تفرعم نشلک» ««رارسالا طحم» «« قياقحلا طبحم»

 .ردراو یرهلاسر هلرلناونع « تفرعم طبحم » و

 «بولوا ندارعش یخد ( موشب هکنک الال ) یردب

 . یدردبا سلخت (زجاع )

 داراجمصاو هدنسهطخ ۱ ا
 یس ۰ بولوا هبصقر هدننلاعت هرتم

 « هرزوا قلوا عبات هنبهذم ( جس ) ی ۲۲۰ و

 ل ص وصخ ه هراس .ردراو یسلاها ۰

 EDIE یتکمرب هل دبعم

 نکد كناتسدنه ی وز موددمار

 یزکهزاتع تموکح هدنرزوایرپن (امرایلم) بات

 ی١۰٣۷ «بولوا هبصق رب
 5 ردراو یسهعلق ر روپشم هلم سا (امار) و یسلاها

 هرکص لدهرصام قلا یدب ندنفرط بحاص وییت
 یسهزاتع تموکح غوردمار س . یدشلپ هل وا طض

 ر رب تنمو زود ترابع ندهرتمولیک عب م ۳۹

 ۲۹ ۰۷۰ .هرزوا قلوا ی۱۹۰۰ بولوا

 یراد «یادنب یتالوصح لشاب . ردراو یسلاها

 . ریلسای تاحوسنم ضعب لوم# ندقوماپ .ردقوماپو
 ۵۰ بولوا رئاح یتاونع ( مظعارادرس ) یسهجار

 .ردراو یرکسع بک ندرفن

 ۱۸ ۵۱ «هدنسیشراق لحاس رب | یرمار

 ا۹۸ و یلاعش ضرع ۱۹۳۲6۲ ھا

 کاو ۸۰ ییو «بولوا هطآ ر هدنراهرآ قرش لوط
 رازح یهدنلاعش ردهدنسهرا هرتمولک ۷ ا ۱ ع

 ۲۰۹۵ ییهیعطس ةحاسم زار هلا هقيلم ء ؟هرغص

 . ردراو یسلاها ۰ لا هرتمولیک بم

 لحاسو روا نات ) ناقآ هدهریزج و س

 کس كن هطا «بولوا یخد هبصق رب هلعسا و هدشرق

 .ردعماج یییاها ۳۳۰ و ءردسهرادا

 ندهناق ءارعش نرخأتم ا مار

 | ۳۳ كن ( کدلک) و هدنسهعطق

 | هنغامرا (انشبرق) قرهلوا هدنسب رع بونح هرتمولک

 ارا و هدنزفروک هلاکت ۱۴۱۵۲0۱۲۲ )

 7 هب هبلق اا یل ت در EAS ۰ هرزواقلوا

۳۳۹ 

 . ردبلع رق « بولوا ندارعشو ۱

 | باجب كناتسدنه (۸ه۳5)

 ۳ ی ی یار
 ندقدنلوب هدنرلتباین یسهمکم اشاپ دوم هدندامس
 هرصم هلینلیضاق نونامه یودرا هد۱۲۱۳ «هرکص |

 دشروخ مظعار دص «نکیآ هدکا تدوع هلیق رط ۱

 ندنفرط رکسع نار دتلکب هدلحاس ندنفرط اشاب | 1

 . ندیک ه(سقافیل اه) ندروو هدنل اعشهرتمولک 7 ك ۱

 | ندننابم هیولوم تهرطو
 | اخ یینیدلوا ر رفس هلن وی امه یودرا بولوا

 ما ر
 :ردکن وا تب وش .ردشغا تافو هدنخراا ۲

 انالوم نیدلا لالح اي كلالج مسا روقوا

 ناطلس رود )— هللا دبع )

 ارزو فا ناخ دون

 هلرد هد ۹
 ‹« كرەدا مولع ا «هلدورو هتداعسرد زیارت

 ردو فیرش سدقو

 یابجهجانزور رصمو هجانزور كچ وکه دعب و «مازعا

 ارد هرکص هتسرو ؛شفلوا نییعت هننرلتمدخ

 امضا یرلتراظن هناخ هسدنهو هناخهررخ «هلتدوع

 ۳۰ ۱ سن هننصنم هنشماحم شاب قلم هلم
 مانعا ىم « هرزوا قفلو هدنوامه یودرا

 ۱۳ رفو دنا روهظ د د ۱ ۷ ۲ .یدآ شف هل وا

 ۱ 9 e «قرهنلوا ۳

 .رتک هتداعسرد «قرهلآ هنثسعم یدک را و

 لکا هلرازو هنر ۳ ر ادن دیس یلکم

 ۱ 4 دنسم قلاشاب نادوبق «هرزوا قلوا یصاخ رواشمو

 . ههلاراشم ردص .یدشعا تل الد هنسلروس نیست نیس

 روبحم هرارف هدنداسف : یرهگب ندی روهظ یثراق

 كنادختک هس وکی سادخک كرادلع هدقعهور «بولوا
 اا١ .یدا شغا افتخا هدنس هناخ

 هر ره وا نفد هدنراوح یس هعلق کوکر و «لتف

 تاذ اشو تدا بوسنم هیولوم قیرط

 ۱ 3 هک وا تم وش بیدا

 ضار توط كپ یکرازلد غرع راو یروب

 اکس زامن یسهزمغ رولیزوس هدیص هسقوب

 كن هرتلکن | (Ramsbottom) ز

 (یرو) هد( تساتال) | مد دبسماد
 ۵۲ ۰ «بولوا هبصقر هدیرزوا یطخ لود رم د

 .ردراو یراهق رباف هصایو یسل اها



 س

 نیت انا 5 تک

: 

 مار
 نوا ندنس هنعارف رصم (12۳905۵5) )

 جافرب بوسنم ههلالس یجتزوتط ]
 - ۱ ۵۰۰ دالیلا لبق رنو «بولوا یبسا دلرادمکح
 كا .ردراشمروس مکح ردق هنس ۲ ۰ ۰ رابتع ندو

 شفل و یراتختیاپ كسسمار یعتکیا نالوا یراروهشم

 شخ تریح هدنلهارخ یعدق رهش ( هب ) نالوا

asرتلکنا ( 2 8 | تاغسمار كل هرم ۷ 1 8  

 | هلکساو هبصقر هدنسلامش قرش هرتمواک ۲٤ گی
 | كشبا یا لزوک ,یسلاها ۱۰۲۳۵ «بولوآ
 یرلهاکتسد صوصخم هنلاعا ناس «یس ه رحم توا

 .ردراو یرلهق راف هراسو طالخو

 ندنسابدا ناتسدنه ( یغنم ) ۱ هکنسمار

 « بول وا تادر بهذلا ییمشر

 هلسناونع « فا نشلک » شلزا هدنځ رات ۲ ۲ ۸

 هردراو ین اشنم هعوج ر هرابعلا یسراف

| 
 ) هرودام ( كتتلاا ساردم مار وسمار

 | .ونح قرش هرتمولک ۸ ثكتهرودامو هدنغاعس

 مار
 رهش ر کا هداج

 5 ا 1 ۱

 دوجوم یرهارخ ۳ و

 . روبدیا نایب یرفصا یفیدلوا
 هلمسا و هدناتسدنه ( 0

 «بونلو راهرومعمو رلعقومقوحرب
 ۱ لار

 ( یتاوکش ) كنسهطخ هناتوبجار یرلفورعم كا |

 ۵ ۱ (یرورتاق) و هدنتلایا( تنک)

 هرتمولک ۰ دروساح و هال شف راک تک

 3 ۳ هک «ردهبصق ر عقاو ه دمو رع كا

 لزوڪو یسلاها NN ۵ «هرزوا قلوا

 . ردراو یسهرظنم

 ۱ دعا ر
)N۴amk2۵(قرش كاتسن اغفا  

 ناتسرفاک نانلو هدنتهج یلامش

 كنسهورذ كسكوب كا «بولوا غاطرب هدنسهطخ

 . ردراو یعافترا هرتم ۹

 هدناتسدنه ( ۵۲۳8۵۲62 ) ۱ كنکمار

 -رلغاط ( لاورک ) هک ندرهر

 یلهد كرهدا نایرح یرغوط هونج «هلئاعس ندن |

 كلهرتمولک 6۵۰ لا اوراو قش یرلتلایا هرک او |

 ۱ یانمهعقاو هدنلخاد یزفروک (كلب) قرهلوا هدنسب

 ئ ۲۳۵ تولوا هبصقر هدنرزوا كنەطآر نالوا

 | ۱۱۴۰ .هرزوا قلوا ناتسرخ ی ۱ و

 . روبنلو هناضبرب كوس هدنح راخ .ردراو یسلاها

 | نالوا هب رع ندقرش E هط ماراوسمار س

 ‹بولوا هرتمولک ٩ یمظعا ضرع و ۱۸ یلوط
 «هرزواقاوا ناتسرخ ی۱۰۹۰ و ی۰
 . ردراو یسلاها ۵

 نوتفنش وه كن هرتلکن | (Rهصsمر)
 ولک ۱ 6 تون وهو هدنتاا 5 ٩

 اها ۸۰ «بولوا هبصق رب هدنسیق رش لامس هرتم

 . ردراو یسهناضب رب دوس و

 ۱ -ارا تنم ك ررو یادغب لزوک هدنفارطاو یسل

 هدنسهرب زح (نام) گان هرتلکن | هنب س َ ردراو یسض

 |. ید هدنسبقرش لاعش هرتمولیک ۲۱ ك( سالغود )و
 لیخو یسلاما ۰ ۲ ۵ «بولوا هسصق رز هلعس| و

 . ردراو یتراجم

۱ 
۱ 

 ی ۰ +5 بولوا هرتمولیک

 هرتمولک ٩ كح ونق ءهرکص ندک دتا عطق هفاسم ۱
 | هدناتس دنه 112 11687۵۲۵10)

 رولکود هنغامرا كنک ندلوص هتسشفرش لامش |

 0۱۱ نودرحور ۷ )لا ا

 .دلوا هبصق كجوکر هدهناسم قاس ] ل

 .رودنا نایب یوج توقا غی

 ساردم هدناتسدنه (1120۱7۵0) ۳۹

 .هرودامو هدنغاعس هرودام كنتلابا 2 ر

 نالوا یانمهو ه دنسدب ونح قرش هرتمولک ٩ ك

 یرڪ ص هزاتع ی داد كن هر زج هبش

 «هرزوا قلوا NAAN «بولوا هبصقر
 ینارسر هدنجما كن هعلقرب بارخ «یسلاها ۰ ۱۰١

 تموکح دانمار س

 عبر ٩۲۱ ًابیرقت یسهیعطس ةحاسم كنسهزاتم
 «هرزوا قلوا

 .وک قوحرو یسضارا زود .یسلاما ۳۲ ۷۲

 .ردراو یرلل

 رد اتش دنه ( 13۳۵۵۸۵۵۲ ) ۱

 . رانو هدنغاعسو تلایا سرانب رک انمار
 كنغامرا كنك قرهلوا هدنیغ هرتمولک ۳ كس



 ۲۳۹۹ مار
 «بولواهبصقرب یزکص هزاتم تم وکح هدننیع لجاس

 :یسلاها ۱۱ ۸۰۰ .هرزوا قلوا ملسم ی ۰

 ۰ ردراو یسهناخبر عنصمو ینارس صوصخم هب هجار
 ی اش هرات تمفکع یک انها او

RS ۰ ۰ ۰ ؛بواوا هرتمولیک میم ۲ ٤ 

 .ردراو

 ( هلاونارجوک ) هدنسهطخ روهال تا اب س

 برع هرتمولیک 4۰ كنبزکرم قاحس و مدنیاعتس
 ی٤ ۱۱۰ بولوا هبصقر هلعهاو یخد هدنسیلاعم

 ز دوس اف ی ۷ ۱۳۳۵ مرا اقا

 (ناخ دم رون) لوا رصعرب هبصقو ۰ ردراو یربات

 .ردشفلوا سپسأت هلیمان ( رکت لوسر ) د
 ورا هلتساو ید اا زولکن و هدر کک

 . ردراو هبصق

 ۔الع ریهاشم هسنارف ( 1270105 )
 هدنش را ۱ ۵ در

 وط هدنسهبصق (توک ) كنسهطخ (۱ودنامرو )

 هراوات هلغفل و بوسنم ههلناعر رقف . ردشم

 هنیدنکی دنکو ؛ شمریک هلسیتفص یعتهدخ هنبتکم
 وا .كرهدنا لیصح ینونف و مولع هذاك هللا هعلاطم

 غيدلوا شوب كب كنهفسلف نانلوا سیردت تقو
 یکی قلعتم هقطنم هدنضرات ۱ ۵4۲ ها كرد

 شعب هدنهلع یسیفسلف بهذم كنوطسرا و باتکر

 وتنلراپ ییاتکو قحا . یدیشعا رشن تاعلاطم

 ی یخد ییدنک ,قردتلا اعا تو

 ا یا |اذهعم م یدعفلوا عنم ندتفلو یئزاق

 ندنفرط یانبدراق ( نرول ) ناتلوب یسماح 9
 هنیتکم ( هلسر ) یسدنک دنڪ هلا د ت

 O CT ؛شلوا رومام

 هسنارف » هد ۱۵۵۱ هدعب . یدشمالشاب هکمرو

 و اد شد ی تغالا و هل

 عاقجا هسلط قو كب شرب هشقلک « بول وا

 یبهذم ناتسورب هرک تدمر قجا . یدشعا

 ها راص 7 بتکم .«هلا لوق

 یهسنارف «قرهنل وا لزرع SEG ۰6 ندنک سا

 کا هدانالآ و وا روس هكا دارت سد

 رو ییسرد هفسلف تدمر هد ( غریلدیاه ) بو دیآ

 هب هسنارف هد۱ ۷۱ «هرکص ندقدلوا لوغشم هلکم .

 ما ر
 (یلداب تنس روبشم هد ۱۰۷۲ «هلکما 9

ES۱۳ ول ء یقطنم همیلشا  

 ههروکذم لنونف ءبولوا لوغشم هلتاس دا و هبض

 ..ردراو یافت چاقر 3 , هدنناسل نہال قاعتم

Rama) ۳2 ر ( هوترن ) هدنسو  

 ولنک ۰ یسارح بول وا یاحر عیات

 ۱ هیحلش اب «بوا وا تدنمو لزوک ها ی یسداو . ردهرتم

 ً .ردنوکسم هلا یلاها كيلوتق

 هصق ر رومشم هدناتسزوخ

 و زوج و امرخ هدنو . یا ]
 7 یهویم چوا و هدناتسزوخو یغیدلوا لصاح لاقترو

 .رویدیا ناب یوم توقاي ینغیدمن و لحم رکید عماج

 3 تبنم كو كوس هد دنه و یار

r E2  

 EES نسردا قغیدنلو E كلن وک چوا

 مج » یوج توقا . رودبا ناب برع نویفارغج
 یغي دلوا حرف ۸۰۰ یو كن ەر زجود هدن « نادلبلا

 ۔هرادا تحن كرا E لقتسم ندنرارر و

 كنود اص ندک دا ناب یغیدنلو ۵ لی

 یسلوا نبع تان هر زح فورعم هلکغ د ( نالبش )

 دصقم ندنالس یدهسرو دا ناسمرد لا

 «بولوا تكشوک ك لاقحاو ,هسیا یسهطآ تدرت

 . ردسرق اهد هلامحا سلوا هواح او هرتاموس

Tp 

PT OE DF ی و he TT 

 هد ۱ تفرش دم ن ا

 شازا هنمان ( ردا سیوا اوا | یار

: 

 ع اک «قاشعلا ن س هرابملا یسراف نالوا

 .ردفلۇم

 لدنس ارعش ناربا ( نيدلا را یاد

 02 . ردلزرت : بولوا] ۳

 روهشم یناود .یدا قارع ءارعشلا كلم هدننامز

 قلعتم هرعش هلسناونع «قیاقلا یئادح» « بولوا

 ۱۳۱۶ ناو رک ذ اف .ردراو ید یلاتر
 ید یوارب هللا ( یار فرش ) یحاص « قاشعلا
 .رلحودع «بولوا ندنراعشا لج هعطق وش .ر دلت

 جارخا یان ( یرتسالا ندلا زخف هجاوخ ) ندن

 ر هرزوا قفلوا

a e sr OEY 



 مسکی تلاوت شاپ ناهج تسراوخ
 رطخ و تس رف
 هک طرفا راو ىدما ج فو

 رچخ دش تریس تريم سالاز

 ارتیدوت باقلاز

 .ردنل دز «بول وا ندنساآرعش نارا ۱ یار
 2 ی 1

 هلکل رر : بولوا ( لق ا

 ۰ ردگت وا تیب وش . یدا لوا 7

 ريغ مر رد هتدصود هک مدیاش

 رز ماج زا للعلا گ

 نروستموکحهدانابسا ۱۱۸۲۱ ۲6)

 كني شک چاق رب ندنرارادمکح توغ

۰ ۶ 
 هارو

 ربمار

 ردا
EEG aL ۱ 

 كسنوفلا یحجناو یلغوا ك ( دومرب ) ییجرب
 دم هدنسل دالبم جرات ۸۳۵ «بولوا یسهداز هم

۳۳ PO E E E OE O O N PE E E 
 بصن هتلود روما هرادا ندنفرط نشو زوگو

 با 6 داد هنخش رات ۸۵ SRA ؛شفلوا ۱

 هد(ونو غول )لو ؛شمروس تموکح هد(ودووا) هنمان :
 .یدا شعا هراح هلمالسا لها

 وان (ویتودروا) یا | 2 ۱
 هنرزوا قغارف كسنوفل | ی درد یردارب بولا و
 هما تک قدما 5 وا یلارق (نوبل) هد ۹ ۷ 1

 هنراز وک بودا بولغم صاعشا ضعب ندا ناصع "

 2 یراق هلاتشق .یدیلشع طب یزد 8

 كدەن را ٩ ۵۰ .یدشع مار ۰ 3
EEمکح ند ٩۱۷ یسعچوا ۱ ها 3 ۳ ۰ ۳  

 هنلا ىم و : یاو شعر وتو «بوروس

 یسهداز هم و ؛ شا زیکلاد ییسهعس دن ا

 .یدنا شلوا ر وب هکعا ك اکو یر

 لها شاد : نر تک داد هنخشراا ۳

 كنو -.ردشلوا لوتقم هده رام یی دتا هلیمالسآ

 گی ر هک یا (رمار) 9 ۹ نالوا ینوروت

 ؛ شفلوا داسقا هتخ هد۱۱۳4 .«هدلاح ق

 دا شماکچ هن رتسأتم بودیا غارف هنمأت 2
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 [  هلبروم تعجا هنس هدام« مار ۱ مارسیمار

3 ۳۳۵۷ 

۱ 
 لا

 بولوا ندارزو شمخ
 | اشاپ دم یار

 ,هرکص ندکدتبا مع لیصح رادقمرب . ردیلپوا |
 رعش ندهلاراشم .هلاستا هیدنفا یان ریش یعاش
 بحاصم داماد هاتطاسو تان و و ؛شع رکوا بداو

 شلوا ییدنفا ناود كرەدىكو ؛ شت ا باستا هاشاپ

 هدنتقافر یدتفا ینا . یدا

 هدنف رظ نامز زا و ؛ شمرکه ن وامه ناود هدنند وع

 E ندقدلاق هدبصنمود هنس "و ا

 هرکصهنسر و ؛شلواباتکلا سی رهدنخرا ۷
 ل ۰
 2:۹ هد هسدا شخ وا لزع

 اک کهف رش 2

 نیس> ه داز هعمع هد ۱ 5

 هللا ضيف مالسالا حش هدننرادص نامز كناشاپ |

 ۳۳ را باتکتا سو انا هلسلالد كس دفا
 كن هجرت بحاص تلود روما *هرادا ندنفرطهللاراشم

 - اصم دقع هلا اسوا و ؛ شفلوا ارت هیرادتقا دی

 ۱۳۳ . ىدا شلوا قفوم «بولوا ا هب هج

 رهم ًاقاعتمو « العا یردق هلترازو هبتر هدنخرات |

 ۱ را هبراحم قوحر هلمالسا لها ندکدکح لمم

 د فا چوا «قرهناوا میدوت بس و

 تاعوقو ندا رویظ .هرکص ندقدلاق هدماقم و

 ۶م یرهتلوا»لغ هد ۱۱۰۱۵ درع

 7 صمو + شغل وا افا هنکلیلاو لضم مدت و
 یولغ كنيلاها .هرکص ندکدتا كبلاو هتف قج

 هد ۱۱۲۰ «قرهنلوا ین هسودر و لزع ,هنرزوا
 ضعب قلعتم هب هس ایس روما .ردشما تافو هداروا "

 | ۔ادقمر كنكلم بود هب رام (  دومرب ) ی

 | هراوان « بولوا یلارق نوغارآ ییجدرد =
 | ند ۱۰۳۵ .ردیاغوا تنهکیاس یجخج وا یرادش

 (هلنورت,) یزبق هدلوتم ندیفخ جاودزا رب هد ۷

۱ 

 .ردراو یراعشا یلیخ رب هلم اشنمو تاررحم

 روهشم هلسا « هسوو نیمار »

 كلس ندنفرط نارا یارعش ضعبو | نیمار

 « بولوا یموهوم صخش كن هناکح ر شمکچ هرهظن

 هردر ومشمهلس هقالع نالوا هنس هق وشعم یهدنع-ا| هسب و

 بول وا هبصقر و تم هدهب عتتک | 1

 ینیدنل و هدنسهرا ناحتز هللا هغاص | داد

 (نار) هلا ( نارا ) یوج توقاب .هدهسروینلوا ناس

 .رویدیا مازتلا یتفیدلوا رب
 هلا و هدناتسدنه (۲۱۸۱۱0۷۲) ۱ ۷ ۱

2 3 
/ 
 : ردراو هصق سا

 دجاو ه دن :اعس دانا دمحا كنسهطخ ترا کم

 وا مقاو هادنساب سع توئح هرتمولک ۱ ۱۸ 2 دایآ ۱

)Ramisser2m(ردراویبهعلقر و یو ریمد «یسلاها ۵۷ ۲ ه بول اوسمار» | . 

 هدنتلاا ( اسیروا ) كنس هطخ هلاکس یرکید س

:۱ 



 نا ر

 عقاو هدنسیب یغ بونج هرتمولیک ۷۱ ك( كنک ) و

 . رد کص كن هزاتع تموکح كحوک رب .بولوا

 .ردراویآرسرب صوصخم هنسهحارو اا ۳۰۰

 ینوریطس هحاسم اتو واه ام وک رونار س

o۷یسلاها ۳۹ ۳۰۰ «بولوا هرتمولیک مب ےس  

 .ردراو

 كنسەر زح ەرتاموس (1۱۸7۱۱۵۸۵۷) ۱ ۳

 هقالمو هدنسیشراق یسقرث لحاس ] 292

 یسطسو ضعو ۷۰ لوط «بولوا هطآر هدنزاغ و

 عبر ۷۲ یسهرعطس هه صف رتمولک ۵

 اف و قلا ییضارا قجتآ «بولوا هرتمواک

 .ردق و یسهماد ءیلاها ,ندنفب دلوا

 هلاکت كناتسدنه ( 1۱۸0۱0۷۱ )

 ولنک ۳۲ كن هتکلکو هدنس هطخ یار

 هرزوا قلوا ماسم ی ۰٥۴۳۹۰ «بولوا هبصق رب

 كڪجو هومو هزبس هدنفارطاو «یسلاها ۱۸ ۰

 ندنک ه (دابآ هلا) ندهتکلک . ردراو یرا هعاب

 .ردعقاو هدنرزوا یعخ لو ریمد

 هسناتاق ه د هبل (Randazzo) 1 ادا

E 1 
 قرهلوا هدنسیبرغ لامش هرتمولک ۳۶ تنها ربحا و

 ۱۰۲۱۰ بولوا هبصقر هدنرزوا یربن ( هرطنقلا )

 .ردراو ینراجت رینی و یاب نوتز بارشو ییلاما
 ینا ضمب هلیروس بارخرب «بولوا هبصقرب کسا

 . ردیقاب یسهقیتع
(RARE) ( ۰ ۰غرب دنار كنم ونح یاه رفا  )3 ی ا ) 8 

 «ردعاطر هدن رعگ« ( لاوسنارت ( ۰

 هدهفاسم كاهرتمولک ۲۰۰ یا ۱۸۰ ندزکد و

 تاک ورد كسکو كا تولوا ت ازاوتم ات

 . ردراو یعافترا هرتم ۸

 ابا تا ار مان (Rander) ۱ را

( 
 س) قرهلوا هدنسش راق کات وه

 هناروسو هدنغاعس ( هتاروس

 هدنرزوا یرب (
 ةلوا مک 1۰ « بولوا هبصقر

 ردراو یسلاما ۵

 . ردطو ص هلبا

 « هرزوا ق

 یر وکر هنبرهت هناروس .

 (دنالت وب) هدهقر E دنالت و ) هدهقراع | د (۸06۲5) | ۰

YYoA 

 الطا |
 بصنم هنغامربا ( نرات ) .هرکص ندنایرج كاهرتموایک

 . رولوا ۱
 | یزکرم كنتلابا (رویکت هنوح) هدنسنلاعش ب هرم

 تك هتکلک 1۱ ۳"
rr ۱ 

 | اتق Cs ) كنسەطخ )

eK 

 نار

 قرهلوا هدنسد رع لار هرتمولک ۰ كسوهرا و

 « بولوا هبصق ر عقاو هدنرز وا یر (۲ندوغ ) |

 .ردراو یراهشراف قوجر و یسلاها ۰

 راراقبح ردق هب هبصق ندروک ذم رېن رلیک كجوک

 كحورون ( ۸۵/۰/۱0۲0 ) اد
۷ 
 . اه ) عقاو هدنسیونج مىق | دروتسدنار

 هلا ۳ نو ۰ فو بولوا لوکر هدنتلایا ( رام

۰ ES هرتمولدک ٤ 

  e ۱ Oکیآ هلعاو هدهسنارف

  ۱طح ( هاتر ) یر « بولوا رہ

  ۰طرح رح هرکص ندنایرج كاهرتمولبک
 هدنتلاا نوروآ یرکیدو ؛ رولیکود 4 یس ٩۰

 هك

 دنه (E (Rangoun) دوخاب ۱

 ۱۳  تص تاهراطنا هدیبج ۱

 وا رهشر ی رک ك( نامر ) یناشآ نانلو قدس

 ؛ هدیراست ماتم كعفامر | نالوا 1 بول

۰ ۰۰ 

 نوغنار

 و هدنسیقرش بونج هرتمولک ۰
 لوط ٩۳ ۰۳۳۱۵ هلا یلامشضع ۱۰۳۲ 6
 .هبصق ( هلاد ) نانلو هدنسبشراق . ردعقاو هدیقرش

 «یرلقاقوس عس او ءیسلاها ۱ 1۳ هلبس

 تاتا 1 ددعتم «یسهناخب رب مسحو روهشم

۱۳ ۰ ۰ NV 

 ] ی EE یس هناخ هتسخ «یسهناخراع «یسهجگاب

 ۰ ندرح E . ردراو یس هرم ها

 داشنا ردق هرهنش هدر مان «هدهسبا هدرا

 . ردراو ینراجم كاشیا كب و «ردهلكسا ,ندنک

 ونح یاق سا (Rancagua) وغاقنار

 اس )و ۱ لی تا هدر 2

 رر یزک م تلایا هدنبونج هرتمولیک ۷۰ كن ( وغایتن
 . ارطا و لو رمد یسلاها ۸4۱ ۰ بولوا هبصق

 ی
 .ردراو یسەووا ر تدنم ك ه دنف

Ll (Ranke) ۱ 7ا اشم  

 ظ دنا ۱۷۹ 1 ۱ کنار
 ناف ترابع نددلح ۳٩ قلعتم هخرات ِ

 هدرب رحم و طض یتخرات كناسالآ صوصخ ا ىلع بول وا

 . ردشلروک یمدخ قوچ كب

 ردشم

Ranenbourg )تك هسور (  
 ۱ >روشا
 كنازار و هدشنتلابا e و ر
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 .ردراو یرهقرباف هّرئاسو هرافبج كروکو ینراجت

 - ابا ( ( نکد) عبات هتسهرادا یابع | > رونییار

 را كراوردو هدنغاعس ( راورد ) 3

 اسم ی ۱۸۰۰ بولوا هبصقر هدنسقرش بونج

 قوما و كا ءیسلاما ۱۰ ۲۰۰ «هرزوا قلوا

 . ردراو ینراجم قوماپ یلتیلکو ییاجوسنم
(Ranipour) |۔ اتسدنه هلعسا و  

 : روینل و هبصق جوا هدن ۱

 ورک ( روزیخ ) مقاو و تب هم ام نیو

 رج ار

 كرولريخو هدتس هرات

 قلوا لسم یسەلچ نامه «بولوا مقاو ه دنسیب رع

 ۳ یاحوسنم قومابو ی یسلاها ۰۳۱۰ یرزوا

 كنيسناج و هدنتلایا ( یسناج ) ىلا 8
 « بولوا عقاو هدنسب ونج قرش هرتمول لڪ ۸

 یسلاها 1۸۰۰ «هرزوا قلوا ملسم ی 9

 ۰ 793 ییراجت یلیخو

 هدنتلابا هنتاپ كنسهطخ رام یسعچوا بس

 ندنررکید هلکغ د ( یهارکتت ردا «بولواعقاو

 . رونلوا قیرفت

 | تخیاد

  SSردراو یسل اها اب .

(Ranikhet (مىق كاتسدنه  

 ابا ( نوئام وک )۰ عقاو هی الات

 مس SRE «بولوا هبصق ر هد لا 9

 ہفت ص یقوم .ردراو یسلاها ۰ «هرزوا قلوا

 قوس هاروا هن رکسع دارفا جاتح هاوه لدم

 . رؤنلوا ةف

 : ردزاو هک ا | جنکیار
 هدنتلایا ( ناودر )تس اک هک یسک ر

 ندهتکلکو هدنسیلاعتبرغ هرتمولک ۸۷ كناودر و
 بولوا عقاو هدنرزوا یطخ ل » ریمد ندک ا
 یسلاها ۱۰ ۷۹۰ هرزوا قلوا اسم ی ۰

 . ردراو یرلن دعم روک تیک هدنفارطاو ۲

 ایا (روپلکابب) كنسهطخ راہب یییهتکیا س

 4 لو ۱

 یرزوا قلوا سم « بولوا عقاو رب ۱ رب ی زکس ES بوح هرتمولک ۸

 ۱ تاناودحو تاب وبح .یسلاما GE «بولوا هبصق 1

Ranibennour 1۱هدناتسدنه )  | 
 اا راس و هدنع |

 و ار

 . ردراو یسااها ۵8۹۸۰

 ۔ هطخ باپ تات ( 1 ۱ ) 1٩۸۱14

 - اصس اعر ) كنتلابا راصح ماتم لو

 هدن رع ورتم تمولک ۰

 -اها ۶1۲ ۵ یرزوا قلوا لسم ی ۰۵ « بول

 . وا هصقر

 . ردراو یسل

 كولم عقاو هدیدنه طبحم رح (۸401) ۸
 ۱ لوا هرز زج تنم و

 و یاتورومو هدنفرط قرش كنسهطا ( یاتوروم )

 . ردهدشنلخاد یزاغ
E 

 «بولوا دتع هونج ندلاعت
 دم وا را :E یس همعت هح اتم

1 ِ ِ 

 : ا  (Raval ۳۱۳/۲ ( ۱هند  تونح هرتمولک ۰ ٤
 ما هطخ باح تاب اش ۱ حب لاوار

 قرهلوا هدنسی لع لامس هرتمولک ۳ داروهال و 1

Raniganûdj )دنه هل او ( . | 

 ۶ رل راقبح هراسو زوط أ

 هدنرزوا یطخ لو ریمد ندک هرواشپ ندروهال
 بولوا رهشث ر یزکم كتلابا نالوا یمانمه |

NAV EAیسهنایکسم «یسهناخ هتسخ «یسل اها , 

 . ردراو یسهحا رب یومعو ییارسر كوم

 | ) ) ۵۲۵۱ ۳:01۱هند 

 كنس هطخ بایت هدناتس ۱ ید لاوار
 هللا ۲۸۰ ۲۲ :بولوا تلایار و رزق رع لامش

EAE۱۷ و  AS 

 ۳۱ یمظعا لوط . ردعقاو هدنراهرا قرش لوط

 ةحاسم «پولوا هرتمولیک ۲4۰ یمظعا ضرع و |
 یسلاها و هرتمولک عبس ۳۹ 6 یسهیعطس | هرتمولک ٤ كنهرولآ و هدنغاعنس ( هرولآ ) كنتل

 ریملک 1 اقرش ۰۸

 ۱۳۲ دز هنر روا هک رپ
 یسضارا . رددودح هاب رلتل ابا ناتلم و روهال یخد

 6 هلغفل ون هدنس داو امرا (دنتس) بولوا عفت

 یرابنا ضع .رولکود هروک ذم رهن یسهراح هایم

 ماطر هدنرادودح كتلاا

 ندراراب عفتم یرلفرط راس « بولوا دتم رلغاط

 یرلفرط کا « قرهلوا ترابع ندرلهووا ضعب و
 كمقاومو هنلم یخد یساوه .

 نزاب هدنرلفرط مکا .بولوا فاتخ هروک هنعافترا

 . رولوا قوئوص ردقوا نیشبق هسیا قاعص ردق هن

 «لورتب و سم س بول وا قوح ینداعم

 بولوا هغ وج یرانامروا

IONSو  

 ها E رس

 رد نعو یاعوف



 ۳۳۹۰ و ۱ 3

 كراهنا . رونل و راما عاونا راس هلا هشيم و ماچ

 تالوصحم لیخ «یقرهلنناللوق هدیضارا قس یراوص

 هبرآ و یر هیحاشار ا

 اس و هلق ؛یشمافرکش .نوتوت رل رصم «یراد

 وسنم ندقومایو لو هلح میانص زدن راف ناو

 هع وذتم ۶ داوآ ندربقا و ندقار وط هلا 4فاتحم تاح

  هداح»و ملک لز وک شمب ا ترادع ندنلامعا

 یس ۸۷ هدزو كنسيلاها . ریلساب یخد رالاش هلرا

 , یروصق بولوا

 2 هنرابهذم نابتسرخو

(Rawtinstal (کهرتلکنا  

 دارتسجنامو هدنتلابا (رتساقنال) | ۱ لات وار
 «بولوا هبصق ر هدنسبیغ لاعش هرتمولک ٤

 دو و یسلاها ۰

 هک ندا( تواوا دار . ردراو یرلهق راف

 .ردهدکا مسوت بسک

 € ا ۱ 3 ی و 6 ا نه رب

 هدنتلایا یابع هدناتسدنه (1۱۸۲0۶) |

 و ربم د ل دم هدانا لا ندابعو ۱

 یسلاها ۷:۸۰ .بولوا هبصق ر هدنرزوا یطخ

 لمحا و -- .ردراو یرلهاکتسد رلشاف یهمرصو

 كنف مساق ن دم «بولوا رهش ر كوس هددنس

 O هد « نادلبلا حک « یغیدلوا ندنح وتف

 - اففا ینعو هدنتهح روغ رک هو مع كن و

 یخد یفیدلوا رب رب میخ تماس[ ناشی ده هلا ناتسن

 ۰ ردب و م

 هدرببک طح رخ هلعسا و ( (Raoul) وا

 هب(هدن الز کی )یر : ردراو هطا کا راد

 هدنسوشنج ضرع ۲۷۹ ۱۵۰ u قج٣
 1 2 I قم 21 ll .ردعقاو

 . ردروتسم هلرنامرواو قاغاط .بولوا ترابع

 ٩ ردداو یسهب رف 5 زکلا .هدهسیا تدنم ینار وط

 هح ته

 زیلکن ا هرودنل و ینعآ ناکرب رب شم وس هدنس هتروا

 رب نوا رلنالتوط ههنوطرف هدهطا و قموکح

 ( قراعبب ) یرکید س .ردشعاب یرابنا قازرا

 ةحاسم كاهرتمولک عب ص ۱:۰ «بولوا ندنریازج

 .ردراو یسهیعطس

(RaAWMATSD ( ۱كن هرتلکنا  

 ك(ماهرتور) و هدنتلابا قرود ۱

 ۱۰ ۱۸۰ ؛بولوا هبصقرپ هدنسیق رشلاعتهرتمولیک ۳

 شراموار

 | تاحوسنم ندقوماب و

 یتافیلأت هحاشاب |
 كمالاب ىنتقم هردهراسو ) دز لا باتک» د رفلا «

 و ارز

ROناسرو و یر هناخ رمد «یلدعم  

 قلم هلاتسراغط A تار

 .یدیا هبصق رب |
 قرش كس هرب زح هواح (1100110) ۱ ی

 N « بولوا ناکرب ر ه دنته> ۱

 .ردراو ییافترا هرتم

 دی وا هبیصق رب را ناشاک هلا ناهنصا
 كناوذقوحر , ندالعر هاشم «بولوا ۱ 2 ر

 .ردشفل و Es طةسم

 ۔اڪشاو ةلقر نام هدنن رق باح ادوار

 یغیدلوا E قوح یر

 .رودا ناس یوم توقا
 ريهاشم (قعسا نب يح ن دجا )

 لو ا بولواندالع د
 ۵ کا .ردشلو ترش هلسقل (قیدنز)

 .ردشعا ناسل *هرادا هدنر وص ریاغم هب هبهاللسا د اتع

02005 oC ته لا تی « ١ ۳ : ۸ 

 لاق هات .ردشعا تافو هدنشرا ۳ هکشامر

 هکعا رشن هدنتهح ناسارخ یتسهلطاب راکفا «بولوا

 .ردشمشلاج

 هدانالآ 0( ۵

 نی ) بوناد ۲ ا
 Vo ك (لوا) و قم هتساضق ( لوا ) هدنتلایا (هن وط

 (هسناتسنوق ) قرهلوا هدنسب ی بونج هرتمولیک

 هبصق رب هدنرزوا یناچ ( نسینلس ) نایکود هناوک
 ,ییدادعابتکمیخاد ءیسلاها ۱۱ :۸۰ .بولوا
 .ردراو یراهق راف قوح رو ی هناخ هتسخ

eکا هرتلکن | ۷ ۸  

 ر [هیروتساوار

 رمد ندیک ه(دلیفک او) لد (سقاغىلاھ) و هدنب رق

 یسلاها ۲۰۵ «بولوا هبصق ر هدنرزوا یطخ لو

 هردراو

(Ra venne) | 1هطخ (هیلبما) كالا . 

 0 كتلاا نالوآ یمانمه هدنسا 2

 قرش هرتمولیک ٩۷ كن( هننول و ) «بولوا هبصق رب
  ولیک ۱ ا یزکد قاردا و هد نسیب وذح

 رب یعنص هلروک ذم رحم .ردعقاو هدهفاسم كلهرتم



۱ 
۱ 
1 

 . ردراو یطالتخا هل س هطساو لودج

 «قر و

 وار

 ریمد یی رب
 بولوا عقاو هدنبشتو مطاقت ةطقن كنطخ لو

 ثاشیا ییبخ و یراهقرباف كسا ,یسلاما ۰

 بولوا روم ك هداطسو نورق .ردراو یتراجت

 بودا یندت هدعب «هدلاح ینیدلوا قیمها هح رات
 | قلا هنوار س .روینلو هدیرک هدلاح یکی دم
 (هسنارولف) اج «( هینول وب ) ا رغ ؛(هرارف) گل مش

 هلبزرکد قیناردآ یخد ًاقرش «هلرلتلاا (یلروق) و
 میم ٤ یم ەس ةعاسم «بولوا دونگ

 یسدل اهاو هرتمولنک

 . ردواح ین هجا ۲۱ « بولوا مسقنه هاضق ۳

 كسا ونک «نتک هلا هعونتم تابوبح یتالوصحم

 رش «یغنای نوتیز

 (وهوا) تنهعقک كلام (Ravenna) |هنوار

 ۲۰۷ 2 (سویمولوق) و هدنتیروهچ
  بولوا هبصق رب لزوک هدنسبقرش لاعش را

 طرح ن ak غاب «تابوبح «یسلاها ۵

 .ردراو یسهقبرباق یخ
 یا ( فوقرتوس ) تناتنل (1۸۲۵) |
 هرتمولنک o۷ كف وقرت بوس و ةد

 .ردنراع ندسوف 9

 .ردترابع نمد راسو با

 هوار

 « بولوا هبصقر یرکسع اشف ا لاو

 یرهقرباف هلغوطو هریب «هخوچو یسیلاها ۰
 . ردراو

(RAWA RUSK)تط ا هس ار  رتسوآ  
 هرتمولک ۲ كنکلوز و هدنتلابا (فیکلوز )

 ییلاها ۰۰۰۰ بولوا هبصق رب هدنسیلاعت برع
 . ردراو

 طخ ( تا ) هدناتسدنه (۷)
 ) نرو 7 ۳ ۱ یوار

 لابج (هالایه) ,بولوا یرب كرہن شب ندنالیکشت
 یعافترا هرتم ۸۸۰و ندنرلکت ایل رع كنها

 ۔هقا یرغوط هیلاعش برغ «هلناعن ندلعر نالوا

 هرکصندکدتبا مطق هفاسم كاهرتمولیک ۷ ۰
 . رولیکود هنیرپن ( بانیج ) عبات هنغامربا دنس

 بو رج وئن رو یوار تونح انسهر زح وکن رو (3۱8۷1)

۳۳۹۱ 

 | ك( غنیسامرجاب )و هدنتهج قرش
 . ردهبصقرب هدنسب رغ لامش هرتمولیک ۱۰

9 

N 

 ۱ یوار یناونع « لیلا رارس

 . ردبحاص گارسقت

 2 وار

 «بولوا هبصقرپ هدنبونج

 ۱» «بولوا

 2 ی تافو هدنحشرات ٩۰٩

eae ۳( نزو ) ۱۳ یر  

 هرتمولیک ٩۰ كنزو و هدنتلابا | عع

 نوتوتو یسلاما ۰

 . ردراو یر هشر اف هعونتم داوم ر اس هلا هرافیجو

 ( ودناخ ) كنطسو نادوس ( (Raha) | اهار

 ا لاعف ص رک اک ۱ هدم

HNبات هنغامربا ( رهن (و هدنقرش لوط  

 یباچ ( یدنیکن ېلوغ ) نلیکود هنیرهن (وتوقوس)
 هدنکو آ کا هبصق یا روک ذم .ردهبصق رب هدنرزوا

 . ردن رد هرتم و نک هرم اک

 ( زارهاوا) هلرکید مانو ۳ ۱

 ندا تک رب لب هدقرش نادوس

 « بولوا رهن ر رز ترس ه ( قرزالا رحم ) ندلوق یی
 یرعوط هبیبرغ لاعث «هلناسبن ندنرغآط شبح
 هفاسم كاهرتم وليك ۰ ۰ هرزوا مقتسم طخ «قرهقا

 هرتمولیک ۲۰۳ كموطرخ .هرکص ندکد شا عطق

 .رولنکود هقرزا رحم هدنسدق رش بونح

 ۳ یا نادنتسارفش نارا
 هر

 تحایسر هناتسدنه «بولوا لناهفصا یر

 تهار

 NE PIS . یدشعا چ

 داریځرپ راک یور زا ما هدرپ دابم

 وا بوش :یدبا لئالک ییعکا
 رک ارت ف لع <

 نتخوصس یارب

(Ralheng :4 ( قوفناب ) هدماس  

 1 1 | كنهار
 ۰۰ «بولوا هبصق ر

 «هذلوا رادلو صحو تبنم كب یئارطا .ردراو ییلاها
 قوج كب هجراجت ,هسلوا یو ریمد رب ردق هلحاس
 .ریلس هدا قوت

e (5  ) Rahway ( ۳ ) كن هعغج كلام 

e 
 « بولوا هبصق ر ه دنسدف رش لامس هرتمواک ۰

 یایوو یبهنیک ام هعیطم هللا هنارآ و یسلاها ۰

 دسر سکب نم طیف

 رخآ مآ ی راکب

 ۱۳۰ هد اور و 2

 .ردراو یرلهق راف دغاک |



 یر

 نکد هدناتسدنه (11۸1۱010۲)

 هدنغاعس ( رکن دجا ) كنتلابا ۱ یروهار

۳۳۹۳ 

۱ 
 0 قرهلوا ه دنسدب رع لام هرتمولک ۰ كا دجاو

 هساردم ندنابع هلو رمد ندک هدابآ هلا ندا

 جو 2 رم مقاو هدنمشت لع .كطخ نادا
 .ردراو یسلاها ا

 «بولوا هبصق

 نوح باپ هدناتسدنه (1۱۵۱۵0) 1

 لر دنلح 4 هدنتلابا (ردنلح) کات نوه ر

 رش بونج هرتمولیک ۴
 یسل اها ۱۱ ۷:۰ .هرزوا قوا ۳ ی ۰

 اتایار

 كن ( یتیبات ) « بولوا « ندنرا
 ۷۲ ۵4 دنا

 . ردءقاو هدس رع لوط ۱ 0

 وا ید یمظعا ضعو هرتمولبک ۲۰ یو هونج
 ۔ ولیک مبم ۳۹ یسهرعطس هحاسم «بولوا ردق

 ماطر , قهح لام «بولوا قلغاط یسض

 ص وصخ | ىلع و یس هب ونج تهج هد ارو رب
 لو و كسکو كب یرابداو

 اا
 .راردندتم هابه ذمناتست ور اتر وصو سنعمه هلیسیل
 كن داقرب رار هلبس هر زج ( اات ) ید هاتف و

 «بولوا هبصق 7 ه دنسدق

(Railatea) ۱4 سل ارف هد رنک طمح رحم  

 ترم ها نالو ند اکیا

 رع هرتمواک ۰

ET 

 صارا . .ردهرتم

 ۰ ردرو دسم هلن ات اس

 ۱ تهح وا لوت هڪھ زم «بولوا ہد تم ر ادا تک

 ( قوق ) نادوبق رومشم .یدا یزکص كنرب ازح

 ( اتلوا ) هدنسهمانتحابس «قرهنلوا فشک ندنفررط

 .ردروک ذم هلعسا

 هدناتس دنه ( Rayaleholi ) | اا

 دوخاب ) هایاداق كنتلابا ساردم ۱ یوچابار

 .زکرم قاععسو هدنغاعس ( هاپادک
 یوا ملسم ی۰

 للاخ و هععا .دوبج « یسلاها ٤۳۷۰ «هرزوا

 , روپشمو یراهناخراک

 ( هناتوبجار ) هدناتسدنه (۸ هر ») ۱ :

 ات تموکح (رودوج ) كنس هطخ ۱ نایار

 « بولوا هبصق رب هدنونح

 .ردراو یسهناخعب رب

 دوحو د لایه

 یس هعلق م 3 یسل اما ۵ ۵۰ «بولوا هصق ر

 .ردراو

 ۔اھا قبات بولوا ترابع نت ۰ ۰

 | هدنسبلاعقرتث هرتمولک ۱۲ درو

 ا داوالزنو ۱
 3 امش اش راک

 یار
 كناتسدنه (Ral Bareli) ال 1

 كنونهكلو هدنسهطخ ( دوا ) راب یاد

 ۱3۳ لای هدتسیقرش .بونج هرتمولنک ۷ 4
 ۱۳۳۰ یلوا تا من
 هدنعهر كن همرکم ةبعک یر «یسلاها ۱ ۰

CE ۰بیم  

 هاش مهار ۱۱ «یقیرش عماح م تم «هرزوا قوا |

 هلبا نیونح نک

 | ندلاع

 ۱ هرتم ولک ۵ ۰ كئ کک

UNE ۱كوالسرو  

 ارج |

 ,Ey نبتم شفلوا ی لاف ر قرش

 .ردراو یسربوک رب ِ

 تالاا كناتسدنه ( Rapor ) ار 1

 هدفتلابا ( ا ) ندنس هب زکص | ی

 یرکم قاعس هدنفرش هرتموک ۳ دارویکنو

 «هرزوا قلوا لسم ی ۰

 . ردراو یمهعلقرت نیتمو یسلاها ۱۳

 .هقود كور هداب رب
 قلم هنتلأا هسناتسنوق كنفا نی | یانخساد

 وا هطا رب هدنحا ملت لو هرزوا قلوا

 . ردهرتمواک ۳ یمظعا ض عو ۷ لوط « بول

WENیلبخ ء یسلاها  Eییارش رومشمو  

 ¢ بولوا هبصق رز

 . ردراو

 E (جارنیتوک) تناتسهچ هلساوب
 یخد هدنسییونج قرش هرتمولبک ۲۱ ككجارفیتوکو

 . ردراو یسیلامها ۷۰

Reichenbach ( ) تا هیسور 

 (والتسر ) هدشتلاا ا

 هدنسیب رغ بونج هرتمولیک ۰
 راف ز و كلساو یسلاها ۰

 لحم كنهیسایس تاعوقو قوچ رب
 لود هدنسپ دالبم جرات ۱۷۹۰ « بولوا

 ییسهیکلم تماع كن هام تلود هه هس رع

eندا گشاد هدبصق و حق ده هام ندا  

 «بولوا هبصقر

 خابنخا

 «بولوا هبصقر

 . ردراو یرلهش

 0 ا دع: ندر هش ق

 هدنسهبحان ( هنر ) ك هر وسا هلم او --

 «بولوا ید یاج رب مبات هنرېن (را )
 ۳۳ داع لزوکرب نالوا ییافرا

 هرم ۰

 هدایرتسوآ ( Reichenberg ) 1 ۰ كد

 مه دنغاحس (وال زن و) OS ۱ E ر

 ۸۸ تن هغارب و هد لا

 ۲۸ ۰۹٩۰ ءبولوا رهشر هدنسق رش

AMON HE 4یی از ( 



 2 1 و

 ؛ یسهعونتم تاحوسنم ندقوماب و كون ,یسلاها

 عیانص «یرهش راف یسهنیکام وص « یراهناخ یو "

 . ردراو ینراج كاشیاو یسهزوم
 . رد رهش یکی

 قو كەر وا (Reichenthaا1(

 نر ۳ رواب یر ۱ لاتتخار

 لامش هرتمولنک ۱ ٤ كناضق زك و هدن سا

 یسلاها ۲۳۰ .بولوا هبصقر هدنسب 3

 اخریمد «یسهبندعم هایم هدنراوح «یرلن دعم زوط ۱

 . ردراو یرازارحو یراه ق

(Raidek)ةا &  

 بت ,E كدیار

 ۳ نیچ ) هدنتلایا ( غئاچ ) كتبت « بولوا رهن رب
 ؛قرهفآ یرفوط هوش دون لا 8
 ندنزاغورب یهدنتهح قرش كنلابج *هلسلس هالایهو

 ندنایرح كلهرتمولڪ ۳۲۵ او ۰ ء داره

 . رولنکود هغامرا روک ذم هرکص

 ندنقرشتسم ریهاشم (60]1۱۵19)

 هدنسپ دالنه جرات ۱۷۱۰ «بولوا 1 هکساار

 و ۸ شهنوط ه دنس هبصق ( نیروز ) كنەسقاص

 ناسلو هفسلف هدقیسبل . ردشعا تافو هد ۷ 6

 یبا جرات هلا یربرح تاماقم « بولوا یلعم یبرع
 یە رع بتک قوچر راسو هعبس تاقلعمو ادفلا
 هجرت هنناسل نیتال نخ رات ادفلا وا و « رشن و عبط

 مدق نانوب .ردشمزاب ینخشراترب لمکم كرلبرع هللا
 ین رادتمو هجرت راثآ ضع ید SESE نتالو

 نبالو مےدق نانو یخد یسهجوز . ردشعا رشن

 مدراب e یکو یلغل وا انشآ هنناس دا

 یمنی دقار ماغان و شا

 . ربشلیا ماعا هرکی 6

 هطخ .کد كن اتسدنه (۵۱۱6۱0۲)

 دا ماظن عقاو روچاد
 ۔ رع بونح هرتمولب رک ۷۲ *دابآ ردبحو هدنس هم

 ۱ ۵ ۳۹۰ «بولوا هبصقر ی زک سم قاعتت ۶ هدنسب

 . ردراو یراقافوس ش کو یسهعلق نیتم «یسلاها

 ردشل و قباب كن راهلالس یهاش هدعب و یتیم

 | ةطاإر

 5 دنس كم ک یتافیل ا” ضعي

 : ردیمسا كنوتاخ ترد ندنا اڪ

۳۳۳ 

 | ثراح (ثراح لا تنب هطئار) یسیجنر

 ی و

 رار هلسحوز «بولوا

 | س

 یسەجوز دارضص ن دلاخ ن

Aتنب هطلار ) یسیف  
 نانلوا یس هدنسهراحم نزاوه ( ربع نن نابح

 ندنف رط هبلاراشم ترضح و ؛شلروس هبه ه( هضر ) ۱

 . یدا

 -ازلا ثرالا ن نایفس تن هطار ) ییعچوا -

 یزق « بولوا یهحوز كنوعطت ن همادق ( هع
 هللا لوسر ترضح كناسن هفلاط ربا هلب همناع

 ا دا هد یا وا ( ملص )
 تش هطار ) یسهحوز كدوعسم نا یسجدرد س

 . هیعست ( هطیر) كنسيج درد هاسیجحتر . رد ( هللادبع
 . ردیوم یخد یرلق دنل وا

 (یدنفا س ا هداز یجالم ) ۱ ار

 -وا ندهنامع ءارمشو الع نرخ تم

 و هدنفاماسق )رگ طرف ییا مور تدمرب «بول

 یسالم رانفرهشیکب هدنخرات ۱۲۳۹ .هرکص ندق دنل
 : ردکنوا تب وش . ردشغ | تافو هداروا کا

 وید یدشریا لصو زور و هب هداتف را وص
 كن رلک تاو رکش هقح یاهد

 « نولوا ندارز ۹ 28

 اع ار | اشاپ لیعامسا فئار
 سر هد ۱۱۸۸ .ردنلغوا كناشاب مهارا یلەیطالم

 هنر ET ؛شفل و نم تدمر هدعب < تالا

 هوقو رصم بقاعتم ینرر « بولوا لات هترازو

 وا ىظفاح دارفلب تیابنو ؛ شلوا یبیلاو هرومو
 یهبجوت قلابا یہا مور ی «بول

 قلوا کارتشا هنسهعج تناشاپ لیلخ ,نکیآ کم
 هو دشک وا ۸ ادعا هدجشرتب هدهاریانئاو «لرع هلس

 ا اما ك كکب یک فراع مالس الا میش

 هدر هلماوتع * قئار رک دن ۶ا
 5 «ردنحاص تنارشلا ۱ ار

 یاو كنانرک هدناتسدنه هدنخرات ۱۲۰۸ روک

 راصتخا ندنف رط ناخ سواک دم هلودلاجارس نانلو ۱

 ۰ ردعشل وا

 باع هدناتسدنه (RAIKOL) تو

 ٤ هدنتلابا ( هلاىما ) ات هوا ات 2

 ه رتم و لک ۲ تن هناب دول و ه دن_غاحس ) هنایدول )

 لسم ی ۰ بولوا هبصقر هدنسب رع بونح



 یاو

 رب كو «یروس «یسلاها ۰ «هرزوا قاوا

 . ردراو لزژوک راسو ینارس

(S' Raymond ( — 

 و ۱ روت هاعسا دوعار

 « هدلاح یغیدلوا بهار رب لااا ی « بول

 « هعفادم ینس هبصق ( هوارتالاق ) هدنخ را ۱۱:۷
 . ردشعا EE یسهنابهر تشر ط هوارتالقو

 بوسنم هننابهر قیرط ( نکینیمود ) یسیینگیا بس
 ها هنولاتقو ؛شغاسیسأت نقرط (یسرص) .بولوا
 کا نویسیزکنا هنسهسونح تهح تك هسنارف

 ردوا نیش هلی او اغا كاس ها زا تل
 تافو هدنشا ۱۰۰ هدنسیدالیم ځراا ۵

 ارحا نسطرو هدن ۵ كات نوناک . ردشعا

 ۱ . راردنا

 EE N ) e | دلوپیار

 .ردشعا تافو هد ۱۸۲۳ و E هدهناب و

 هدا شفا لاعدا هتم و الا

 0 ؛ شتا رارف بوبغ»» ین راکفا كرلت و
 تناق) ,هلماود همولع را هدر ریش راسو اتو

 0 ۰ لا كرد یمئاقن یکه دنس هفسلف

 E یس هفلتخم ا اک نمدقتمو «ىلڳ او

 ینکیدلبا دلوت ندتالطصاو تاریبعت ایرثک | كتنیابم
 ؛شمزاب باتکحاقرب .هرزوا كعا تابا

 . ید شمارغوا هتاضیرعت

 قوحر و

Aوا یسهقود هبوغرو  

 ندنطوقس ڭكلراش « هداس » بول

 | شیک هنت هنا و
 یسیدنک . یدنا یداماد كترور

 ی هقود هسنارُف نالوا

 جرات ٩۲۳ ید

 هساارف هسرزوا

 ه هسنارف ,بوشایعوا هللا رک هرد و ؛شلوا یلارق

 ردق ههنوغرو و یرارافلب نالوا شتا لوخد

 «هدهسيا شتا بولغم یرادنامرون ناالوا شل لا

 نالوا شلدا طبض ندنفرط ابنالآ

 . ردشعا تافو هد ٩۳۲۰ ۰ یدیا شم همهدنا

 ۳ وا هلع كوب ر ۲ هدرصم طاطسف 9

 وا ی ی كصاعلا ن ورم ۳

 . یدبا هدلو ریبک عماج نال

 یلافو كل رد اق «هدند دالم

 صیلخم ییهنرول

 ۱ تار ۳۳۹

 هام ءارعش یر نرف ید | یار
 : ردبصلخحم كناذ چوا )لس

 - امشا لزوک ضعب «هدلاح ینیدلوا یا یسجرب

 : ردکنوا تب وش ۰ ردراو یر

 رورکوا ندنارود هک هغاص یافح هم لوا

 رونرکوا ندنآ رود یغلافویب و ره« یب

 (- ینطصم هداز یزرد) ییهنکیا -
 تافو هد و دو داع رف تامذخ ضعف

 تب وش . ردراو یراعشا یسرافو 9 ردشع |

 کن وا

 9 0آ بورغاخ هك ردلالد

 لراصحهرق ( - فیطالادبع ) یسیعجوا بس
 قٍ رط ه دعا و ؛شفل و سردم هدهسور بول وا ۱

 وا توش ید شا |
 ر ا و ی با سم ۱ هد ۱۷۵۸ « بولوا ندنس

 7 م - ۰ تن
 ةران مرازن مسج رویروک ییک هتشر
 نهرا هلیکذناکم نزرس فعض یدنود

 ود ) مد لا یاق مآ R) ا

 )ك سهعطق ( نوینیم 1
 لوک ر وما )

 . ردفورعم یخد هک د

 كنوتاخ ترد ندنایراصناو تایی | یا
Eتن بابر ) هدرلنو « بولوا یعسا ۱  

 هک( بەك ت نب بابر ) «( هثراح تن بابر ) «( ءاربلا
 ا كناهلا ى ناوفص و دعس و هفذح
 بابر ) نالوا یسهحوز كنرفطقلا ةرارز ن ذاعمو

 ا د اط خد یدرد رد ( نالا تن ۲

 .ردرمر و لوکر كوب اا

(Lac de la pluie 

 ۔ول رضاح ه دن راکدتا تعب هدنفا ( ملص ) لسرا ۱

  ردرلشفل

 نوتاخ کیا E ه د هس رع تاسد دا |

 رشقا ) ریهش یعاش یرب « بولوا

 شادخ ۵ رک د 6 as یسهحوز كن( یدسا

 رس هحور هدع و ینهفوشعم كنس سباح ن

 | بابر

 (یباکلایدع نم سیقلا یہا تن )| یار
 )۵ جا ) یضر ) نیسح ماما ا

 كماما ترضح ۰ ردرسهدلاو كن هننکس تسو یس هح

 سبقلا ما یردب . یدبا راو بم ترفو هبهنیکس



 ا بار

 ؛شلوا فرشم هامالسا فرش هدقوراف ترضح دهع 1

 ندنزبق یکیآ رکید کءهدنرلحا ( یلس)و (تایع)و

 یمنی دلوا شلیوس هد ن داپ :

 نسح ماما ترضح ینرکیدو ىلع ترضح شرب ید
 ترضح تداہش . یدیا شتا 7 ه ( امر )

 هدهسیا شلوا قوچ رلنیتسیا ییابر هرکص ندنیسح

 لوف ت رهص هقشب هرکص دوس ترضح تب

 ۱ تعط .یدا شمامراو هب هسهک «هلناس یتکح هبمهدنا

 .اما ترضح تیب یکیآ رب وش «بولوا یغد یسهبرعش
 اردن دنس هنصرب

 هب اضتسی ًارون ناک یذلا نا
 نوقدم ربع لسیتق هالو رکد

 4 اص تا دا رح ىنلا طبس

 نزارلا نارسح تذيطو انع

 نا

 ر هک «(دوسالا حابر ) ندنراهلوک كرم دنفا
 E .یدردیا یخد كلن ذؤم ًاضعب «بولوا

 عا .

 تم 8 هحور کس

 (شقلوت رضاح O هوم دحا هک. ابر ندنرایل داژآ

 نرخ اقا دش هانا هماع هدتاور ر و

 هلظنح بتاک هک « (یدیسالا عسرلا نب حابر)

 ا ه ده رص) هدعل « بولوا یردارب كعسرلا ن

 . ردشعا تب :اور هش رش ثداحا ضعل و ء شلوا

 هدبع وا) -- .(حابر) یسهلوک كنهملس ما =
 هدبع یلغوا بولوا دودعم ندماش لها هک «( حابر

 ریصق ن حابر) -- . ردشعا

 هللا لوسر ترضح « بولوا یلرصم هک«( یم
 1 « هدهسیا شهثبتب هنمدنفا ( ملص )
 و هدنتفالخ نامز ك( هضر)
 یشرقاا فرتسلا ن حابر])

 ۰. رددوحوم یر هنارو هیج | 9

۳۳۹۵ 

۱ 

 ۱ e لده رشدم ؟ه رشع بولک همالسا 8

 . یدبا یکیرش هدنراجت كنرلترضح فوع ن
 نالوا كنراصنا كلام ی ثراح

 .ردشلوا ديش هدنساع هفت هک( حابر )

 هك اأ یر

2 

 یبل دازآ

 . رود روبنل و هدنلا دا رلکن رف یر ندهنس

 «هدنسیبیغ لحاس كنتلود شک ارص | ما
 و هد رخ هرتموانک ۱۵ کاتتنا

 «بولوا هلکساو رہشر هدنلصنم كس رهن ( درکزو)

 هیصق رب ندشافاضم هلطلط

 ۱ ضع! قندمالسا ءالع ربهاشم بولوا |

 شن یوج توقاب . ردشفلو ینآر د 8

 رب كوس ۰ ردب وئ دم هدهبرق ول یرلت ۱

 ۵د تر

 .روو لوینایسا یردق نر 9 هو و شب ترد

 « یسلاما ردق ۲۵ ۰۰۰ هرزوا قلوا لزکت

 «یسهعلقرب هدنرژ وا كناتقرب ا « یر وس یا

 یسهرانم هلسا «یسهرظنم لزوک ندنفرط زیکد ۱

 لیخ «یسهرانمرب هست كسکو شا ا ۱

 یک نيچ «ن | تفس «سونروب «ےلکو یتراجت اشیا |
 هگناحاس ر وا ثآ یم + دود و یس هبعانص تاال ومعم

 .رونروک ی کر هشرب ینا «بونلود 9ا )

 گز غاعس ءاقل ه ده روس 1 ۰

 ۷۳ ی هدنساضق طاس | نوم طابر

 ءاقرز مات ات

 رمشرب ۳ هدنرزوا ( نومځ یداو ) نایکود هنا ۱

 | كناذ

 ( ماص ) تاک ر خف ترضح : ردیعسا

 ر رپ ول « بولوا یسهارخ

 هدنفرط کیا كنیداو . یدنا فورعم هابعسا ( افاد

 ةا یک یارسو كمعم «یروک «ماج « هبرت «ورتات

 ار e 0 0 كنغاڪس اقلب هده روس
۱ 

 وتس مقاطرب ؛بولوا یسهناریو رهش کسا رب هدنلامش

 ربو یرلجرهص «یرلشاط راس قیرق ضعب «یران

 هدننامز رلمور رهش ول ۰ رددوحوم یسهبارخ ورتاش

 كرل اعم « بولوا فورعم هلیعسا ( سیل وورقآ )
 . یدنا یزکصم

 یعابر

 ك یار

 یور ناک هدام قبط لکزا

 تدم یره ناک هدیشک یاعخ كشمزو

 تسنم یو نیاک هداد دا هثان دص

 نیاک هدزرد ناهدعت شا

 بول وا ETE ی ( ۱

 ندناربا یارمش ( یدهشم س جش )
 بت ا شا ولو

 تسدعم

 ترضح دز ا ندنفرط یوق سر

 ىدا فرشم هلمالسا فرش «كر هلک هیوس

 ر  هدهفاسم لیم ۳ لدهرونم ةن دم

 هب همر کم هکم نددیف «بولوا هر : | هدیر

 ۔رضح یرافغ رذ ولا .ردعقاو هدنرزوا قیرط ندنک
 « بولوا هن رق



 ی بار

 ىج درد قجآ و ؛شقل و E داره أشم ضعب

 بارخ هدش ورح هط مارق هدنلاوا ئ رڪ نزف

 : ردعنوا

 مثاطرب رکیدو هاسانعم « شوراو » 2

 « قشمد « دادفب هاتفاضا هرلعسا ی

 ماطر هد رارچش و هبط رق «زاربش وص «بلح

 ۰ یدعلوا رع هر هل

 یولبلا عفار یبا نب دوخای مفاد ن )|
 رد «بولوا ندهباح ( یراصنالا ی.

 ه دنتسعم ك ) هضر ) ىلع ترضح هدعب و ہد ا

 .یدشف و هدرل ه رام ضعإ

 ك (مع) قحا ترضحو یزیق كلوت | ات
 ترضح هلا سبع «بولوا یسهجوز ] <

 شمر دلآ نساعد «كرهروت وکه نکوا كنبردب ینوقعی
 .یدا

 یرط نر

 ةنسلا .یدنا بهذلا یدوبم .یدنا راو یسالوط دلا

 هجرت هییطو هیمکح بتک اط رب هبیبرع ندهفلتخ
 هاشم ید نر ن لع لغوا كن و .یدشغا

 هامالسافرشو «شمرک هتتنابط تمدخ كهللا و

 كنزار رکب وا ریہش ےکح .یدبا شلوا فرشم
 .ردندن رم

)Rebounsiri) ۰هطا انواع . 
 هربارج وسي «بولوا لد : ع ak نوا ند یریسولر
 کات هک و لا كنهروک ذم "هر زحو قم 5

 ندلاعش ۰ ردعقاو هدنسی ونح برع هرتمواک 2

 . ردهرتمولک ۶ یطسوا ضعو ۲۰ لوط هونج
 .ردیسهبصق ( یاناموتبمای) یسمرومعم هجلشاب

 هور ىلا امهاش واو « هدع رک نآ رق ۱
 رک تم مد هع کو تاپ 6 0 ا ۱

 ماش قشمد دصقم ندهورو نرم « بولوا

 .ردرلشع | ناس یتفی دلوا

 3 او هاو روشی
 ك ( نیمار نا ) یر «بولوا یھ

 .یدنایس ههراج كىر هما ( ساعت نا) رک

 تك اد چاق ر رز هحور لد ا
 e ۰ تی و 4 و ر

 ۰( قرزلا یراصن الا میر ) :ردنعتا €

 و تئىهو هبضابر

 هو ر

 | هحیید

۳۳۹۹ 

۱ 

 اپ

, 0 

 1 نا

 ی ب ر

 بر) = . ردیسیوار كشرش ثیدسح رب هک

 | ردب هک«( یجرزطا سایا نب عسر )  .ردشما
 مجد هداوس وا ) .ردشغلود رضاح هدا نک

  .ردیسیوار كغرش ثیدح رب هک « (یرما
 كنردو رفعح ا لصا هک «( هعید نب عير )

 ۱ عید ) = .یدبا ندارعش .بولوا ( عیرق ) یمسا

 یسوم وا هدنخرات ۱۷ هک «( نرالا دز ن

 ؛شلوا قوم «بولوا رومأم هنعف رذانم ندنفرط
 یسلاو ناسارخ هدع و نامش هدسامژ ه واعم و

 هناحوتفقوج ریو «شعا هبراحم یشراق هکارتا «بولوا
 و ( هضر) یرصب نسح ترضح .یدنا شلوا لئان

 at ب : داز 5 مس ر ) < .ردمف مت تاک هدنتنعم تاد
 هک «(یسوالا یراصتالا لهس مير) -- ( .یلسلا
 E IT رضاح هدنس هعقو دحا

 3۳ ار رک تاور هک« (یببملا براقلا

 هيم نجرلادبع ندیهانبتلاسر بناج «بولک هیوبن
 « ( یراصن الا نامعنلا نب میر )س .یگدیشلروس ۱

 .ردشفل و ه دنس هعق و تک

 یر :ردسسا كنوتاخ کیا 2
 هک رد ( هراصت الا ذوعم تن میر ) | جیپ

 هغ رش ثداحا ضعب و ت لوا نکات اص

 هدناونع .ردشفلو هدنتعس هر | تح هر دی و

 كنیحورم .بونلو هدو ترضح تیعم یغد
 .یدا رالپوط یترادسج كنيلوتقمو .رالغابیت راهراب
 ردب «رد ( هراصن الا رضنلا تش عسر ) یرکید بس

 - هدلاو كن ( هقارسن هنراح ) نالوا دیهش هدنسارع
 .ردىس

 تناد 8 رز هحور ندا
 3 تر تر) : ردیسا ۱ و

 قدنخ «دحا رد هک « ( یدسالا نکا ن هعسر )

 هدنسارع رببخ «بونل و رضاح هدنرلا | نع هب دحو

 ار )ردوا ديش
 ىثرقلا باطملا دبع نب ثراحلا نب هعير ىوراولا)
 كرم دفا ( ملص ) لسرلارخث ترضح هک«( یعشاھلا
 ند ( هضر ) سابع ترضح یم «بولوا یسهدازمع

 ٩۳ 1: وراف ترضح دهع :یدا كوب شا ییا

 یغوا .ردشعا لاشرا هده دم ه دنش ج ا 1

 ا ےک



 ح هک (یراتسلا رفقا هشرخ او تی

 و  بولک همالسا ینوک هکم ف

 شاخ کج الا میفر ن هعسر ) س .رد تلو

 لتف درد و «شفل و رضاح هدنسانع و

 مع ی هک( یربملا فر نب هعیر) سس .ردشقا

 e جن رطخ توت اونم ندنس ا

 ترضح دزن ندنع هک «( یشلا ء 0

 ندقدلوا فرشم هامالسا فرش «بولک هیوس

 ن هعسر ) س :یدنشعا ت هتک رک

 شعب «بولوا نکاس هدنیدم هک.( ینلا حور

 دایز ن هعسر ) .ردشا تیاور هفرش ثیداحا

 ہلا لیس ی ابتلا » هک« ( یا دیزب یا ب دون
 هعسر) --.ردیسپوار كف رشتدح « ةا 2

 یلغواو ,شفلو رضاح هدرصم حق هک«( لیبحرش ق
 ن هعر ) س .ردشعا تاور ندنس دنک ی

 ندننطساف لها 52 ( یدسالا دوخا یدزالا صاع د

 دلو هک «( لیدلا دابع ن هعسر ) س .رددودعم]

 «بولوا تابحر هدهنن ده ددهننامز ككلملا.دبع ت

 ن هعسر ) -.ردشخا تاور هغ رش ثب داحا ضعب

 ۔الخ نامز كرکب ابا ترضح هک .( یناسذلا هّلادبع
 ن دلاخ هدنرفس نالوا یثراق ههدر لها هدنتف

 تلالد هنلوخد هنافطغ ضرا كنراترضح دیلو

 هک ( ییا یشرقلا هتلادبع نب هعییر ) = .ردشعا
 شمت وط هدننامز نمدنفا ( ملص ) تانناک ر خف ترضح _

 تیاور ند (ًامهضر ) رمعو رکب ابا ترضح .هدهسیا
 نب هعیر) -- .رددودعم ندنیمبات رابک بودیا
 « بولوا دودعم ندهفوک لها ا ( یهتلا نامع

 نهعسر ) .ردشعا تاور هغ رش ثداحا شقق

 « بولوا یمع كدیبع یا ن را هک .( ینقثلا ورم

 ی ناو » هدنقح كابلادبعو دوعسمو بدبح و كىو و

 . ر دشلوا لوا( یک رب تا «.... حلا مكلف

 ندماش لها هک «( یشرړجلا زاغلا ن هعسر ) بس

 . ردهف فاتح قبح بولوا دودعم

 | ی ماشه .یدردا تالتفم هدننامژ هب واعم «بولوا

 هک «( سارفلا ن هعسر ) س .ردیدح دازافلا ۱

۹ 
4 
4 

 جم «هدهسدآ ش هعسر ) تم 23 رم ین تاور

 هدرفسو رضح «بولوا ۱

۲۲۹۷ ۱ 
 دېش هدنس هعقو دحا هک «( یراصنالا لضفلا نب .ردشعا هغ رش ثب داحا تیاور ندنسی دنکب طلا دبع

 فات

 هک «( یناودعلا سقف ی هعسر) رز داف

 سارفوا) س .ردشفلو هد وضت ص ترضح تبعم

 دودعم ندزاعح لها هک « ( یلسالا بک ن هعس ر

 « شفل وب هدیوس ترضح دزت
 هدنخرات NAE .بولوا ی تقو قوج ك هدعبو ۱

 ند اقفک ام هظاشاو یا

 ن هعیر) .( طبقل ن هر ) س .ردلوقنم |

 | تاد ةو

 ۱ هغد رش ث داحا ضعب « بووا دو دم نر

 ملسم ولا هک «( یب الکلا ةعسر ) .ردشعا تافو

 فا رش تا دح 5

 ترضح دز ات وعم ندنوم رضح هک( یرضحا ةعیهل

 .یدا صلوا فرتم"هلعالسا فرش «بولک هیون

 هعسر ) س . ردشعا تاور نرصسشدتگ ده یلغوا

 .ردسب وار كف رش ثیدح رب هک «( صاقو ن

(Reppen) ( ۰( غرودنارب ) هدهیسورپ  
 هدنغ اعس (تروفقنارف) كلاي
Aهدنق رش هرتمولک ۱  KFلو ریمد  

 EN 6 «بولوا هبصق ر عقاو هدنعطاق لع كنطخ

 .ردراو یرهق راف هخوحو كيلسا كونو یسل اها

(Republican River) 
 6 روج یپ اد رور ناقىل ور

 م ) هدنرطسو كن همقجم كلام هدیلاعم یاهمآ

 (ساسناق) عبات هنغامربا (ییسیسیم) هلیسهطساو (یر
  وهچ ( ودارولوق ) هک «رداچ رب رولیکود هشرهن

 «قرهقا یغعوط 4 قرش لامش هلان هدننر

 مق كتروهج ورو «لوخد هنتر وهج ( هقساربن )

 هدعل و هب ونح ED ند حا یش یقسب ونح

  وهج ( ساسناق) كرهنود یرغوط هب قرش بونج
 کف ندنایرح كلەرتمولىك ۸ ۰ و ؛ ررک هنتر

 5هدنفارطا كنسارج :روانکود ەت ر (شاسناف)

  وج یسل ها ROK وروقو قاموق رار

 یسارج .روشوا حالصا یخدیضارا «بولوا هدتلاغ

 .ردشفلوا دیدع یطخ لو ربمد رب هی و

)Retford) 5ماهفنیت و كن مرتاکن |  

 رک كماهننيوئو ۳
 چاقر و هدنرزوا كلودح ر قرهلو وا هدنسدق رش لاعش

 هبصق رب لزوک مقاو E لحم كنطخ لو ريمد

 یتراج تاناوحو تابوبح «یسلاها ٩۷۰۰ بولوا

 .ردراو یراهقتراف دغاک هل هناخمکو د ریمدو



 هدنتلابا ( هندرآ ) کن هسنارف (1۱6۱۱6۱) ۱
 بونج هرتمولیک ۳۲۸ كن( هرم )و

 1٩۰۵ بولوا هبصق ر ی زکسم اضق ہهدنسی ی

 ۔هش ر اف هعرز تاودا هلبا هلناف و كيلا كونو یسلاها

 .ردراو یرا
 هک بیا داف «ومسر» | وعر دوخا 5

 |« هلروس تعجارم ی

 آی
 هک «ردیسهبعش رب كنسهعفتص لابج ید

 لخاد هلایرتسوآ هدعب و ایلاتا «قرهالشاب ندهرجوسا
 یغوط هف رش قد یاد یسهطخ لورت بولوا

 بلا»)] ِ

 (یوتقلا ءاجر) و ( سالا نب ءاجر ) ۱ اب
 و هراس (اجر دز وال و ۰

 هه رطب یینکیا ,بولوا یوم ینیدلوا تاذ چوا
 ندناس اع هلیمسا ( نونغلا ءاحر ) -.ىدشملوا لزات

 .ردورص ید ینیدلوا نوتاخ رب

 و دنغاعس سسع انتی الو ۰

 AMET E لاجر
 لاحر س .ردهبصق ر یزکص  اضق هدنرزوا كلابج

 يص ًابونج ءابا ارش «لئاح الاش یساضق علا
 زب «بولوآ دود دار رعآ شد ای لک
 .ردترابع ندهمابت یخ دیمسقربو ندنرلکنا غاط یمسق
 «یادغب .هبرآ یتالوصح هجاشاب .ردیواح یهلیبق ۲

 .ردهزاسو كجم یاسیس «هوهق ,نوتوت «یراد
 یداو ییا هلراسا ( دوتع )و ( عر) هداضق لخاد

 .ردراو یراوص هدننامز رارومغاب زکلاب ,بولوا

 ١ نا 5 ےن وا

 ری
 راو یخد یبس لزوک . ردنللوساتسا . ردفورعم

 واکس وا تب وش . یدا

 |«هلروس تعحاصم هنسهدام « رولوا دت

 « بوا

 اقام وا هرک ذ و یدربیآ هک نود

 غو هب را ة- اع

 ندنسارعش نارا 1

 : ردیصلخ | 9
 لئاره ( سارخ ىلع نسح انالوم) یسیجتر

 فرش ازربم و « تماقا هدشو تدم رب « بولوا

 هدنخرات ۵ ۲ ٩

 ی دلایا هود هب ود

 ردشغعا هیعاشمو تست هلا ناهح

 2 راک تب وش . ردشع | تافو

(Alpes Rélhiques)—تل  

 .ردردب كنيرلترضح

 ماکحا

A ب جر 
 رفسب ور و نطو زا هتشذک

 یسوهرهو اوهره زا لد ما هتسسک

 ۳م ندلا فیس هجاوخ ) ۳

 ندلا لاک ریہش عاش یسن هلسلس «بولوا ین اهفصا

 . ردراو ییاود بل سم رولوا لصاو هابعاعسا

 وا هعطق وش . ردشعا تافو هد ۲

 لیلب تساایخ عود غرم رکم

 رذآ دز ورفا رب 0

 ربڪا هللا وغ هنر یه

 ا ر یدقا لب
 یدنفا كب مرک | ندنسابدا ص رصع «بولواندهنامع

 هدنداتسرد هدنشرا _ ۸

 .اشاپ تعفر لیلخ رکسعرسو هدرللف شعب «بوغوط
 هد ۱۲۹6 هرکص ندقدنلو هدنتاتک ناود كن

 موقت هد ۲۵و سو هعقو هلسي ات فذص لوا هنر

 ساحو فراعم سلحم هدعب . یدشلوا یرظان هناخ

 هدنځ رات ۱۲۸۰ « بونلود هدنفلاضعا هبلدع

 ؛شفلوا نیست هنفلادخک وق هردوقشا و هنسو |

 وقت . ردشعا تافو هد ۱۲۹۱ و |

 | كنیشک کیا

 ۱ هلکغد

 نکیا یرظان هناخګب
 هنس رش و عبط كل ه دم بتک لبخ هم نا هعطم

 مع دق هناشاب تعفر لىلخ هلاراشم ردشلوا قفوم

 فحم ر لز وک هدهعطق كج وکت باغ «هرزوا كم ا
EAEیداتعم كعا افخاو مکی نراءشا  

 : ردن دنسهدصقر تیب یا رب وش ۰ شا

 ال ترشح ىدا دع ناخ هشدپ یزادم

 ىزا هاش كلايامثع شلبا هدلزا

 هللا لیبس ق هدک دلیا ت تین و مع هداهج
 یزابنا كشیب یدلوا كرد یانغ تابوژم

 اخر هلاع ندناندح ( یعلق | تن )

 اشا كنىطوىس ماما «بواوا ن

 ىسەدلاو كوس «بوغوط هدنخ رات ۳۰۰ ردد

 ثیدح ذخا ند( ىكبسلا نیدلاقت حشا تن هراس )
 . ردشلیا تافو هد ۸٦۹ و «شمتا

 شک هنامظعترادص ماقم ۱ اشا
۱ O بجر 

 -هنسوا « بولوا ندارزو تی

 ندقلضاب یجناتسو هلدس سیره تلع ۰ ردم

 al هزکد هرق هلترازو 4 هر ه دعل « نکیا دعاقتم

 -اا ۷۲ ,هس رزوا خسروا لئان هتقفوم «بولوا

 )| بجر
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 ۵ جد

 ای نادوق هدرود ینا ناخ نافع SE ہدن را

 هدماقمو هنس کیا و ؛ شفلوا نیست هنبضنم قلاش

 ۱۰ ۰ بولوا ماقمعاق هد ۰ ۳ ۵ «هرکص ندقدلاق

 ترادص رهم هدعل ار ناخ دا ناطلس ردع هدنخځ رات

۳۳۹۹ 

 اش یآ چوا زکلا «هدهسیا و وا میدوت هنس دن

 | .وش شیب هلیسهنادنسپان تاکرحو راوظا «بواس هلو
 - وا مادعا هد ۱ EN EO زدنکب درب و تددس هراشز

 ردا

 كنسەرزح وئنرو (8]۸20) < ۲

 ( قاوارس ) هدنسبقرشلح را یاوآ 1 6
 هدنس ونح لحاس كنبصنم ره نالوا یانمهو هدنتم "

 . ردرب , هاکتراجم یخ «بولوا هلکساو هبصقر

 كنچر س . ردهدنلا كرابلنیچ ىمظعا مق كنتراجت
 E یرہ

 | یاهن و هوت هدم هن
 سرقت , قر ەق یرغوط هبرغ | كلەرتمولاكک ۰

 هدندصنم .رولوا بصنم هینیج رحم هرکص ندنایرج

 . ردهرتم ۸۰۰ هدراقو اهدو ۲:۰۰ یالشینک

 | راک كحوك یلهرتمراک ۲:۰ کا 8
 یرهلالش هدنسپ راقو هدر. بولوا اص هن ریس

 رق
 موق و .ردراو موقرب و تکلعر هلعساو ید ه دنعق

 .ردن دتمهلمالسا ید بول وا بوسنم هنتیسنح ییالم

 - رتاوا هرالق ) هدایلاتا ( ) ٩۵۵۵10
 ندشلابا کیا لکشتم هک ( هرو کک

 ۲۳۰ كنلوا .بولوا رهشرب یزکم كنسيجتر

 لحاس كانیزاغو هنیسمو هدنشبقرت بونج هرتمولیک
  بولوا رک رب ی

 كڪجح :یزا تاتا یلبخ 6 یسلاما ۲۳۵ )۱ ۰

 . ردراو ییاحوسنم كماو یراوص

 ۰ ردعقاو هدنسدق رش

 .ونج قرش هژامواک ۲+ تارا و )
 ( ولوتسورق ) عبات هنغامر ءا( و ) قرهلوا د دن

 « بولوا هصق ر ر یزکم تلاا هدنرزوا ییاچ

 « تاناوسح نوت چاقر «ینیلاها ۸ ۰

 ك  .ردراو یروس هدنفارطاو یسور

 مک رم

 بول وا هرتمولیک بم ۳۱۷۰ یسهیعطس خاش |

 یالوصحم هعلشاب . ردراو یسلاها ۶ ۱

 یرلن و وق « بولوا ترابع ندهومو یادغب “ر

 .ردقوح حد

) Regeomontanus ( 

 ندننسعمر هاشم انالآ | سوناتوموجر
 « شم وط هد ( غرب سکینوک ) هد ۷ بول وا

 ثنایلاتبا تقو یلیخرب

 ؛شعا كم هدننونفلاراد یرهش ( وداب)
 ندکد تا تفو راصا هدننا ارق راح هد ( هدو )

 . ردشع | تافو هد ۱ ۶ ۷ 1 و

 تدمر و

 ا سیسات همیطمرت هد ( غربن رو ) ة5 ۱

 و تثه و ؛ شلوا قفوم هنیرشن هینف تک لی |

  هدنسهطخ ایلیما كنابلاتنا (11088610) ۱

 «یراج بارشو متر كیا
. o۱  

 . یدیا شلا ىنمان ( هیدوبب ر كوس ‹«یس دادعا بت درک ییخاد «یسهناطتکر

 فار تافل قوحر , قلعتم هب هیضایر مولع

 كرلكىلوتق ۰5۳ 13915) س تنس |
 - ۱۵۹۷ « بولوا ندنراز نع

 ؛شمغوط هدنارس (هترووقتنوق ) هدهسنارف هدنخر

 ۔ زج «هدلاح یفیدلوا بوسنم هنس هلی اع کب هردر و

 هدنځ رات ۱۰:۰ . یدا شا كولس هنقرط رلتو
 ارحا ییطرو دد ۷ كنار زح بود تافو

 حج

E 2روت وا  
 | یی بونج كنسهربزج هرتاموس س

6) ۰ ۲6۱۱۱12 - 

 .اموژ یی ) لاک اد ( nus) | | سونالجر

(JEمدیسم ع امور «بولوا سفعترب  

 اسیم هدنسیدالیم جرات ۲٣۱ «هدلاح یغیدلوا

 شا نالعا قفل روطاریعا هد( ناتسراشا , نمی )

 سونابلاق هدتناور ر ا يا ¢ ل

 .رط ربا هدتباور رب و « شلوا بولتم ندنفرط
 . ردشفلوا لتق ندنف

 .اضفو قاعس الب رک كنت الو دادغد ۱ لاد

 . ردهبحاتر N ی

SSوا  

 « هشیرزوا یلاحترا كنیردب «بول | م
 كن و و اه تم هدنخرا ٩٩۲ داللا لبق

lyتاودر هجر هلیمان ( هلئارسا  
 E نریعبحار و ر دقوا لک

 مکح هنس ۱ مبحر

 2 .ردشمر وس



 ی حر ۳۳۷۰ م ح ار

 دوش كانمت هدزادوم لد شرج#+ رک هقر هللا داد | « : 4
 دو كاج نم “یبا تيب ز رص اج 9 و قوط ل كلام هحر

 | اسم قلخرف ردقوشیرکی لندهقر ءزو نددادفب
 ۳۰۶ اش تارف قرهلوا ا ند (ایسقرق ) و 3و

 ندنلاجر ددشرا نوراه هک, یدنا هصقر هدنلح

 سیسأت ندنفرط ( قوط نب كلام ) ندباغت یت و
 EEE كتاوذ قوجرب ندالریماشمو ؛شغلوا

 ونک زد هوا بارخ یدعت . ردشفل و

 فاضم هرلمسا قاطرب رکید یسهلک ( هبحر )

 مع ید هنالحمو ارق قوچر ندع كلام قرهلوا

 زا

 ۱ هست فک ( یراق نرخ نس )

 E یوروتو (اعا) لفواا ٩
3 

 « ر دن د هب ای

 1 كنلا مور قرش 7

 رش لاعث هرتمواک ۵ كن هلفو 1

 0 ۱۰۰ «بولوا ه رق ر هدنسق

e 
 بونج هرتمولیک ۱5 كن هدوعو 9

 كنشسهعش ن کد هدشر كلن قرهلوا هدو

 .ردراو

 «بولوا هبصق

 | هدناتسدنه ( ۵۸۱۱0۱۵۱000۱ )

ETاب  

 E EC EY مدنغاعس مراتس كل

 ی (انشیرق) قرهلوا هدنسب وح

 .یسلاها ۰
 قرش
 «بولوا هصق ر و ریس یراقو

 لفر مسح و یسههر ر هلق رش عماج رب صم

 یضوح ر ك ربا 11 وص هلا 0 7 هد

 .ردراو

 رداپم جارهکس رونک ) |
 ا ده (

CEEهحارو به ذلا ییم» زر دن تسارعش ]  

 نط وتم هددانآ ےظ ع < ب وا وا تاذ ر بوسنم هلو

 ۱ ات است رد ر .ردشفل و

eا 0( )ا س)  
 :ردن دن راعشا ٌهلج یعایر وش

 كن افطصم هداز مش . یدبا شکعا 9 هباشاب 1 |

 ٩ ۷ « بولاق روگ” ندراکا تافتلا رظن و دعا

 یسهموظنم رب هلیعسا « ادکو هاش» . ردشعا تافو |

 ینس « هفحم » كنيماجالم .ردراو یراعشالیخ راسو ۱

 هک رت یخد |

0 

 .ردشمزاب همانتحایس رب نیبم یخرفس و

  8 بوسنم هنس هفت اط یرهکب ۰ ردیللوناتسا ۱

 . امهلوا قفوم هتسور « نده دا وا شلدا نفد |

 رد ام | |

 د واج تاتح تسد دهد درام رفح

 دوش كاف تد نآ را ° لتف رد

 - هماقم ءارمش یرعه نرق یحنوا |

 | یر | هدنکلعک .ردیل هسور بول واندنس
 . رعش هدننابش ناوفنع بولوا روپشم اف نسح
 مظعار دص یلدورو هتداعسردو ؛ شمالشاب هکوس

 وا هدیهاش داب روضح «بولوس ۵ دصق هات

 هب ینایلس ناطلس ترضح تافتلا هاتسانموو «شموف

 . یدیا شلوا لئات هرلناسحا هجا « بولوا رهظم

 هداروا «هدلاح یفی دا وا سر دم 2 ییختکی «هدنګ رات

 . ردشعا هجرت هب

 ۲ ندا E 95۱ ۱ یر ۳ تاذ چوا

  ییینکیا ۰( یدنفا یجر نهرلادبع ) یلاوبناتسا
 وا ۱ حر وندا ی تر | و

 یهر هجاوخ ندا تافو هد ۱۲۲۳ یخد

 بودن هنارا هلبت اتک ترافس یسعکیا .ردب دنفا

 ۲ نرت e 2 ا

 ّ ا دو «قرهنل وا عطق یسهف ولع هنس رزوا

 ۹ و ۳ .یدردا ق ول راطع هل داشک ناکد هدنسش راح

 ۰ کا تاب وش .ردشع | تاف و ه دنخ رات

 نوک ون رداکوک هرا رآ یب ندیا رار یب

 ۳۳ ا ترفض مپ

 وا دو دعم ا ۳9

 روم هنبدم ما ۳ لا ) ینعطا هلفع

 . مدنفا ( )تانک رک ترصح وک یرلا وتصو
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 ) )1۱0111140مق كناتسدنھ

  ۶كنسهطخ ( دوا) و هدست

 / ندنتهح قرش لامع بولوا هطخرب هدنسی رع لامش

 ) رغ بونج كنسهطخ ( ابن) و ها( نوک
  9لس هطخ ( دوا) ندنتهح قرش بونح «هلدس 4ش

 ۲4۸ هللا Vo .رددودح هلتلابا ( تاربم ) ۱

 قرش لوط ۷۸۳۸ هلا ۷۰:۲ و یلامش ضرر

 برع .ردر ر لكلا تام بول وا دم هدیه 3

 | .قرش لاعش .هیغامرا كنك ندنفرط ی بونجو

 ف هلمل ابح E هر ال ايه ید ندنتهح

 ولك ع بص ۳۰ ۲۷ یسهیعطس ةحاسم را
 . ردراو یسلاما ° 1٤ ۷۱ بولوا هرتم

 ۲ بات هنتاود هرتلکنا هی رغوط ندیغوط هطخ و

 -اح ییهزاتع تموکحرب هلیم-ا ( رویمار ) هلا تالاا
 عب ۲۸ ۱۹۰ سەي ةحاسم كنتایا . رهو
 2 8 VNYN GON یسل اهاو هرتمولنک

 ملر ۷ یس هرڪطس هحاسم هسا كنهزاتع ته

 .ردنرابع ندسوفن 4۱ ٩۱4 یسلاهاو هرتموا

 ی ۲۳ هدزو . یمهر یس ۷۰ هدزو كنسلاها

 كب ییضارا ۰ ردهراسو تسرشتآ یروصقو
 . ردق وح شد. یاضعا ؛بولوا رادلوصح و تدنم

 یثشال یخد یرلن دعم بولوا هددت یرلنامروآ

 ایه یسهلج «بولوا یراپنا قوجر ۰ ردهدنمخ
 رانا .رولیکود هنغامرا كنك كرها ندنلابح هال

 یتسیضارا هل ر لا و دح ماطر یروص تیر

 اس و ندننابغط دارا و اس هطخ و و .ردا قس

 ولا رشک یرلطعف « بولوا باصم ندتلقاروق یخد

 یلیراب دانا دا :قلابا دنقلبحر .ردعوق

 ا نواد « تىمىا

 | ۰.ارف NS AN هلا هصقو رهش ٤٨ بول وا مسقنم

 كن ( ییراب ) نالوا یرهش كوب كا . ردیواح یه
 كدابا داصو ۷۸۰۰ دروناهحهاش ۳ ۰

 . ردراو یسل اها ۳۱۷

۳۳۷ 

 | هغاعس د لما د ا

 شلوا لضافاو |

 (هلیحر) .ردشم و |

۱ 
۱ 

 دو ا )| یو | رش زور رب سا ام
 CG «بواوا یرادم داوصو ي ۰ كنکو لم

 ۰ هنرزوا یلافو كمللا ن دل دامع یرد « هدنخ رات

 | هنس ۷و ؛شلوا لئات هنناونع |صالا ریما هددادخا

۸ 

1 f 

۳ 

 اد ر

 قوعلس لرفط ناطلس E قدک روش تموکح

 ی #۹ ep) هجرت بحاص ,هدق دا وا لخاد هدادغب

 نامفصا هلسامرف كا رغط ناطاسو ؛شعا ملست کو 1

 هداروا كرهلب دنا سدح هنس هعلق ( كربط ) هد رق

 | ید ًابرغ «هلبتلایا ( هرک۱) ندنفرط ییرغ بونچ
 وا ندنسارمش نارا ( ےک ازریم)|

 :ردکن وا تی وش .ردیلن اهفصا بول |
 ده رب هاك

3 
 مدم وچ نمز ناشیوخ
 یر اب رخت

 «ارعشلا ةللسو » اب و «ارعشلا نزحم » هد ۸

 یوا یلاوحا مارت تار ہش محو ب رک هلساونع

 . ردشمزا هرک دنر

 تفکش نطو رد نه

E 5 

 6 بولوا قدنتشادا

 نرق یجاوا (-- میحرلا دبع )

 هلضمزاب لزوک یتبرلطخ ییلعاو حس . ردیلهسورب
 .ردشت | تافو هدنراخرات ٩۷۰ .یدربنیک هلقلطاطخ

 SIS ندا ءارعش نرد و و

 .ردراو ید

 | یمیحد

 ن ناخ محر دهن نایاخ ۳ 8
 ر اوو ناکرت ( لاخ رس | ى.

 نارمکح ه دنتهح راهدنق 2 ندنسارعش نارا

 .دّنه « بول وا بولغم ندنف رط هب وفص تلود «نکنا

 ادا عمت یسراد ضد هداروا و ۱ فا

 :ردندن راعشا هاج تاب وش .یدا

 تساغوغ و دنشکیم ماو قشع مرک
 تیئاشاع شوخ هک ا مای تلر مراد ول

 . اعم (یضاسیبلا یجرزخا ةبلعث ن )| لر
 رضاح و دتسا زع رد بول وا نده ۱ بت

 یغی دنا وا هی ( هلحر )و ۱

 یراصنال ةبلعث نب دلاخ نب هلبج ) . ردو ید
 ردو طم ید یینب دل وا ینىع تف( یضاسلا

 عادر

 ًابوتچ « نارمنًاقرش یماضق عادر = .ردبصق

 دل یش ,هللرلاضق هع و قا اب ی اس سه

 تانامنص وه دنغاعتس امنص كنت الو نع |

 2 یر صف هدنسب رع لاج )



 اد ر

 «بولوا دودم و طاحم هلا هطوبضم ريغ * مارا یو

 . ردلدتعم یخد یساوهو عفن سم و قلغاط یسضارا

 اسو هوهق «هرود «هرآ «یادغب یتالوصح هیحلشا

 عفان ه هفت ضاحا هداضق نورد .ردنراع ندرت

 (شیج) و (هداوس) اضق «ردراو هجا چاقو
 .ردیواح یهبرق ۱۲ و هیحات ییا هلبرلعتا

 (عادر) هذن هیت فن( ر) یوج توقا --
 هم ندکدنا ناس یفیدلوا هبصق ر هدنعسا

 هلا ریو ینغیدنلو خد (عادر) رب , هلم كر

 عقاو هك دم

 .ردکر که سلوا یبجرب ( عادر ) نالوا یز هک او

 هش هقالم (6۸ظ88) كندر دوخا |

 ۔راق یسیقرش لحاس كنسهرزج ] 2
 هرتمولیک ۳۲ كنبصنم یرپن ( سیل )و ةد

 مایس بولوا رهطآ كج وک مماط ر ب هدنسقارش لامس

 | تح كنس هبمالسا تموکع ( وتاغنیرت) بات هنتلود

 ۱ یا هل رلعسا غئادر كح کو كور د

 تكچوکق وچ رب لاخو یا هل راز نوک
 هلا یلاعشضع ٥ ۰ کویب .ردترابع ندرلهطآ

 یوو کا «بولوا عقاو هدیقرش لو ۲ ۲

 هردهرتمولیک ۸

 نایدسا در

 لر هدنرطسو

 ا ڭكلەرتم ١ ء ۳

 یسهریزج (ونرت) كنىلامث

 ندرح یاذح « بولوا لوکرب کوش

 ه قرش لامت

 ۵۸ یلوط
 یک هرتم ۳ ۰

 . رولوا دتع هدنعر لاله ر یرغوط

 ۰ ؛بولوا هرتمولیک ه یمظعا ۳

 رک ی ربترب ندا
(Redruth) | .روق ( كن هرتلکن  

 كن( ورورت) و هدنتايا (لاون | تد دد

 « بولوا هبصقرب هدنبلاعت تبرع هرتمواکح ۳

F8یرلن دعم یالقو رقا هدنراوح ا  

 ۰ ردراو یس هقدع نا و

 هدهمقگ كالام Cedar (Redز ۱

 ۵1۵ بولوا رہیا هلم-| وب ۱

 ۱۷۵ و «(هوو ) یر نالوا ا ا

 | (نسنوقتسیو ) یرکید نالوا یسارج كهرتمولیک
 ۰ ردعفاو هدنت روهچ

۳۳۷۲ 

 مويلا ۰ روندیا 5 یفیدل وا

 ( ) Red Indianآصشای 

0 ۱ 
 یی ) كنایلارتسوا e و

 ss لاو و ون نرود

 بولوا هبصقر هدنسب رغ بونح گرم( ندنتا)

 ۱ یسل اها ۲ رب ی هل ر رک ذم رش

 . ردنرابع ندس ون ۲ ۸۰

gı (Red Lake)2 »  

 ۳ تب هم ا قال 73 ۱

 اا هدنرزوا یطخ لا اب N و هدنتر ۱

Aهلا  AE Oهدنرهرآ یبرغ لوط  

 مرم 7 یسهبعتس ةحاسم «بولوا لوکر كوي |

 . ر د هرتم واک

 | مدد
 و «قرهقا ۶ هب یب رت

 2z لوص هرکص ندناارج كلةرتم
 . زوانکود هغامرا

 ربا ( عبس یداو ) هدنتلود ی درک ] سه

 رش بونح ؛بولوا ربنرب مت هنغام

 لامش ندق

eافق دال ( ۱۱۵00۷0۱۲ ۱۸۱۵ ) ۱  
 A o om : هل

 زکد هرف قرهلوا ه دن رع هرتموابک ۳ ۷ كسلفت و

 ۲۰۰۰ بولوا هلکساو هبصقرب مکعسم هدنلحاس
 . ردراو ینيلاما |

 روهشم كا كن هسنارف (1۱۵000۱۵) ۱

 راهزاو بانان .بولوا ندنرلماس
 ها اا تا راو ؛شلو ترپش هدنیسرت |

 قيلت چاقر ئاد هتاتابن لع .بولوا یرلتمدخ یلیخ

9 

 ت
 هد ۰ « بوغوط هد ۸۹  یدراق جد |

 . ردشغا تافو ۱

EET 7 vl ) ۱۵۵065 

 ۲ لوطا e r | سودد
 1 -اسو. هدنششراق یبهشوک ییونج تع كتسهعطق |

 1 مداب رب . ردسقاو هدهفاسم كالهرتم واک ۲ ۰

 ۱ و یرغوط هبیبرغ لام ندیقرث بونج هدناکش

 ۱ ۲۵ ۲۳ و للام ضرع ۲۱۲۲۸۲ هلا ۳ ۷
 / اس .رولوا ê هدن ادا قرش لوط ۵ هما ۱

  وازج هعماسج «بولوا كچوکن دیللدمو وسندرق
 EN یس هیس م وب ترا 4 دیفسرح

 ۱ GE ۰ ی ٩۰۳ بولوا هرتمولیکم ب س ۱

 ۲۷۰۹۰ « هرژوا قلوا مور یروصق و یدوب

 ۱ هکر ت یران السمو هور یرامور ۰. ردراو یسیل اھا



 و د ر 0 ٠

 (سوریا) هیت كنهربزج . راردملکتم هلرناسل
 هدنرطسو كنهطآ «بولوا دتمع رلغاط هرصرب هلیمسآ
 .ردواو یعافترا هرتم ۱۲:۰ كنکسکو كا د 8

 كنعغوچ .هدهسروبقآ راربن قوچرب ندراغاطو |
 اوس . روروق نزاب .بولوا یرلوص نیشیق زکلاپ

 هدنمکح قو یرایتنقنجو یتریک .بولوا زود یللح ۱

 EE یسهرق سودنل هدنسقرش لحاش ۰. رد

 هدكب لافس هدلاح ییدعش « هدهسیا راو یوقرب

 سودر نالوا یزکسیسهلکسا تانهریزج .بویعثانن

 ,بویلوا یسهبصق هقشپ ندنو .ردنرابع ندنسهبصق
 روکد م یخد کوس كا كن برق 4 ۵ ینیدلوا یواح

 یادفب یسهیعرز تالوصح هیجاش اپ .رد ( سودنیل) ق

 .زعا تافک ه هلحم تاحایتحا تک بولوا هبرآ و ۱

 هوض راسو صف 9 « لاقترو دوز

 رلبارش لزوک هدندنراموزوا .بولوا قوح یرلحاا

 ندران و ییریغو یمس ناصقن كنسیلاها «هدهسراقبچ
 و ت روبلوا عنام هنسغل وا هدا ا قح ید ق

 و كحوک یسنج كنسهبلها تاناوبح راسو و

 كجوک كب . ردبا یرارتسا زکلاب .بولوا یداف |
 ا هدرلغاط ندرلن و « بولوا یک سنجر ۱

 .ردقوح هدیرلیک و نوبق . رونلو ید یرازب و

 یغوچ یدعت «بولوا قوج ك هلتقو یرانامروا
 یرلجاغآ اسو هثیمو ماچ .هدهسیا شلوا تل |

 تاناوبح . رددوجوم رانامروا یلخر هن یواح

 یاب هللا یکلیت و لاقچ ,زوموط زکلاب ندهیشحو |
Eمالغاصو لز _ هداعلا قوف یساوه . رونلو  

 دب و .راغای راق اضعب هدرلغاط زکلاب نیشبق ,بولوا
 یتراجم . ردنا لیدعت ینرارح یراراکزور ملم نیز

 « فیرش عماج ٤٤ هدهررزج نورد . ردیرک كب _
 نسانتو ات ,هناضتتکر «هسردم ۳ ,هیکت ٤

 مالسا همادتارب و .هبدشر ر .هدادعار هرواح ۲

 ۲۰ «یتکم یدوهب ر و نایتسرخ ۲۰ هایبتکم

 ر « ققدر « ذورف ۰ « ماج ۳ « ناخر ‹ ناکد

 ۔وم یمرکد لب ۱۲۰و یسهقرباف دیمرکرو «هنراقم

 قالراپ ك یعدق غیرات كنسهربزج سودر

 ندقدنل و هدنتل ] یمکح ار ابل هکبنف تدمر «بولوا

 ءهلکغ ر کوا ینه رح تراجم و کلیه ندران و ,هرکص

 ضعب كنىلوطانا ناداو هدنراسش راق راباسودر

VT EE! 1 

 هاناسا یشرلتاکلتسم نر هی | تعانق هلیلحاوس
 -انم ندیکسا یغد هللونیس .یدراشما عیسوت ردق
 وروق و یادفب نداروا ,بونلو هدهراجم تابس
 رس ندزاغو هلتبسانمو . یدراربلآ هریاسو قیلاب
 ایساتم اگاد هلرلل ( سنازب ) نوا کمک ت
 - لعو هدف راعم . یدررونلو هناتسود

 ,بودبا قرت قوچ یغد هدقطنم و هفسلف صوصخا

 یرلبا ك یخد یمیانص .یدبا روهشم یراهسردم
 كنولونآ یهلا کد نانلوا دع یرلیماح « بولوا

 مسج قدح وت زوکم هدنسوبق قاب یرهت سودر
 ا شعب . یدنا دودعم ندهعبس بام یلکیهرب

 یغنایآ رو هدنرانکرب تنال یغایآ رب ندنفرط رلخروم
 كج هک راک سج ندنتلآ هدبولوا راک رکید

 كدالبم لکیهو نانلوا فیرعت هلا هغلابم هدنروص

 ات ٩۰ ۰ یضاقنا « قرهنلوا مده هدنخ رات ۲

 رام ناس ) هدکبدنو . ردشفلو دوج ومولد هجر
 ترد ندع و نانلو هدنتسوا یس وف كنساسیلک ( وق

 ی دعثهدرلتقووا . ردذوخ آهندس ودر یخ د یلکیهتآ

 و سوریماق ,سوسیلاب هقشب ندنسهبصق سودر
 كرلبلسودر .یدا راو یس هبصق ج وا هل راما سودنىل

 او هدرلنامز ورخ كردنکشا قوق كو كلا

 یشراق ه( تیکروبل و سورتمد ) من هاوا هو

 هسویسرآ كرلىلامور 6 هدهسرلشع | تمواقم هنادسع

 ین راتاکلقسم یهدیلوطانآ هدنراتیبلاغ نالوا یثراق

 تقو ىلیخ اهد یترللالقتسا یدنکو ا فا

 ندنفرط ( ناسابسو ) تباهن ,بولسهدا هظفاحم
 هنسهصح یغلروطاربعا قرش هدعب «قرهنلوا طبض

 تمواقم یشراق ه هبمالسا تاحوتف 5 ود

 ۱۳۱۰ و ؛شفلوا طبضو حق هلتاعفد .بویمهدا
 جرات .یدیاشم اق هدنلا كرلب رع كدهنسي دالبم جرات

 كنرف قاط رب نانلوا جارخا ندسدق هدروک ذم

 هظفاحم نرق کیا .بودیا طبض یسودر یراهیلاوش
 قلبآ قلا هدنسیرجم خیرات ٩۲٩ هرکص ندکدتبا
 - رضح ناخ نایلس ناطلس ینوناق هرکص نذهرصاحم
 قالاو مض ههسنامم كلام هللا 2 ندنفرط یرات
 رجا

 ۔وا ناس افنآ (۱0063) یسهبصق

 رازجو كنسهربزج و نان ا
 یزکص كغاڪس نالوا یانمه هل الو دنفس رڪ

5C 



 ۷ یو

 قرهلوا ۸ ساسم 6 هتعاو یا «بولوا هصقر

 لامت فان هرب زح ۰ ردفورعم ید هلبعسا ( ورتساق )

 «یعدنخو یر وس نیم هدنفارطا «یسل اھا ۱

 روش < یسهینا ضعل او ی را هملاوش

 ؛ینامل کیا صد قفوا «یثوراو چاقر هدنحراخ

 هلمم ان هسايلس « یسم و# هز اعسح رب كوس «یراذف

 «یمماج جاقرب رکید و ینیرش عماج رب لزوکو كوب
 | رب هللا صوصخ بتکمرب همان « هبناهلس ةسردم »

: O O DE O N E TOE e CNV DD FEE) 

sS ۳۳۷ 

 .ونح قرش هرتمولک ۰ ك (لو تنس ) هدنتر

 تا همصق و امج ۷ « یسهناضتکر « یسهبه كشر

 هدنخح رات YASS یراهربسم لزوکه دنتسوا

 وا قرهنلوا ذاخحنا ی ا هنتالو دفس رحم ا

 5۳ ندسودر هلت اعف د ی رک ضع الو یر ندتقو

 هن مويلا .ردشفلوا لش هسودر ندزفاس و هزق

 . رد زك تیالو
 اب نج رازح . یغاعس

 E یغاویتس وگو كن سودر

 ؛کیموس « یوکناتسا هلا هرزح نالوا ییازمه

 هلبرلهطا یلریجتاو یک ایلیا .تیکره «طوشاق هبرک
 سيم نالوا ترابع لدنور ر نوزوا كنىل وطان ۲

 تای ۵ هلا اف ٩ رز هحورب رک ند سا

 : ردواح ی هرق ٩۳ «بولوا بک ندهبح

 ناول ۰

 سودنیل سردر
 تیکر ه

 ی ایلیا ییموس
 لدبعتا یوکناتسا

 لس

 هبب رک

 طو شاق

 ندهروڪذم رازح نوجا تامولعم هداز

 . هلروس تعج|ص هنعسا كنرهم

 .ردب رکید مان كنغاط روفکت
 هنسهدام اطا روفکت » ]

 رب كچوک هدنابتس انس
 E لماح هک هرادرپ ۱ یباچ سودر

۵ 

 ید

 [ . هلروس تعح أم

 ۰ رول وا بصذم هزاغو هد رق هبناطلس

 ( هنلب و عم هلبا) تن هسن اف (1۱6/0۲)

 هرتمولیک ۵٩ كن ( هنر ) و هدنتلایا

۱ 

 ۱ لودر

 ۱ یببط كنراهقود هناقسوط .بواشاپ هدهسنارولف |

 «  بولوا هبصقر یزک م اضق هدنسیبیغ بونج
 یراهق راف ضعبو ینراجم یلبخ «یسلاها ۶ ۵۵

 ۰ ردراو

)Red Vin ) ۰,ەدىلام یاش س  

 وهج (الوزنس) كن هعمقج كلام | جو 4

 یرک م قاجس هدنلحاس یغنامریا ییسیسیمو هدنسپ
 قرات لیخ و ییلاها ۵ ۸۷۰ «بولوا هبصقر

 «هلغملود هدنعاقجا لع كلون ربمد چاقرب . ردراو

 . ردندنرهلکسا هاکتراجم كا كامرا روك ذم

(Redi) | ویعیبط ریهاشم كنابلاتا  

 هدنخحرا ۱ ۱۲۰ « بولوا ندنن ]

 .ردش۶ | تافو هد ۱۰۹۸ و شم وط هد ( وچرآ )

 -ارجا 2۶ تایرح راد هنلساتت كرلکج و . یدیا

 باتک جاقرب هد هبنق لئاسم راسو ه دص وصخ ول هلبس

 چاقر «بوشارغوا یخد هلتایداو رعش «یک یفیدزاب
 . ردعشارب ربا

 حلا ۷
 ترضح « بولوا ندهاحت یرد و €

 هللادبع یلغوا . یدنا یبیلدازآ كن ( اهضر ) هشیاع
ESردشع | تاور  

 ي ر ياك براني ۱
 یراضعب ؛بولوا مسارب یرلقدلوا ] .

 هبرق ای و هربزجرب نالوا لامعا لحم كرا قاررموب
 ترهش هدقعای قارزم ییا هدیرلضمب و .ینفیدلوا

 . ردرلشع | ناب یغیدلوا یا كن داقرب شعارق

 . مجتم» ینیدلوا هبصق رب هدیرغم | ر

 .ردروطسم هد « نادلبلا ] 4

 ۲ او ابرتسوآ ( 11209207 ) د یخ

 ۱ هطخ ایصلاخ كنتلود ناتسر] ردد
 . اضق هدنسیلاعشبرغ هرتمولیک ۱۵۰ كغربثلو هدنس

 5 «یسلاها ۱۱ ۱۰۵ «بولوا هبصقر یزک

 هغابعوبقو یرلهقرباف زو هخوچ ,یرازابتآ .یلو

 . ردراو الو قلعتم ۱

 ۲ هبصفر ه دن ° الس الا ااو "۰

 SS er با قزد

  isكناتسدنم ۳۰
 (قاتشم) « بول وا ندنسادا ۱ هل فرد



 كنولهد نیدلافیس نب قاادبع جش .ر ۱ دیا سا
 تافو هد ٩ «بوغوط e EN . رد

 «قاتشمتاعقاو » هدتنامز ردنکسا ناطلس .ردشع | ۱

 هدنزلناسل یدنهو یسراف .ردشمزاب خیراترب هلناونع

 . ردراو یراشا9

 ۱ هللا قزر

 | مزد

 یرهن درعس هروکهخرعتو .روندیا نایب یوم توق
 ِ ردا اضتقا قلوا

 « بولوا نت ریهاشم

 هدنلاوا یرع نرق یعتلآ

 سیا دب «بولوا رز

 5 ینغیدلوا بصنم اکو د تا

 0 ی ۱ نوسولوزر
 ءبولوا هطا ر هدشخاد یسزا لات 8

 -راق یسهشوک قرث بونج كنسهطا (دنالسیتفاب)
 اوو ( نوسدوم ) الامش . ردعقاو هدنسلش

 - وا رب رب قلغاط ۰ رددودحم هلبرازاغو» ( رشیورف )
 . ردهرتم ولی م ب ص ۲ ۰ یسهرعطس هحاسم «تول

 3 هدنلامش

 یفیدلوا هلم لوسرو ربنر هدوص | .ب
 دور تگ هد « نادلبلا مع » رر

 و ین نا نزر
 یسجر . بولوا ندههاص ( كلام

 . رددودعم ندنایعا هرصب

 هیرهطم جاوزا « بولوا ندبات ا
 ېح تنب هیفص ندهالا لوسر | دد
 ترفح.تمدش و .یدنا يدا ا

 ندنسیدنک ( هللا ةما) ىزق . ردشفلو هدیون

 . ردشعا تاور _
 هدنتلایا لیوان كناملاسا (6510۵) | . ۰

 -رش تول SY ll ۱ و

 لیوان و هدنکتا كنغاط زز قرءلوا هدنسیق
 .اها ۰ «بول وا هبصق رب هدنلحاس یزفر

 . ردراو یسهقیتع راثآ و ییارش روپشم .یسل
 كن هسور ( 88ز, 16]) دیر دوخاب ] ۱

eایا ( مر ) هک « ردرپنر  
 هبقرشلاعتو لاعث «هلناعبن هدنتهج قرشبونج كنتل
 كنبراهقرباف ( کسوژر ) بودبا نایرج یرغوط
 هفاسم كلهرتمولیک ۲۰۰ و ندکدر وچ ین رلهنیک ام

 دما يلا

Ve ژو ۱| س ر 

 كر )ا
 و هب ( هروت ) هدول e ینرهن ( هعن )

 ه امت ا د لووا ه( لووا ) هروت

 . رولیکود هر ا
 (روت) هدنرطسو كنهيسور (1ز6ا) ]| ۵
 هرتمولک ۱۱۷ روت و ا

 ا ر ( هفلوو) قرهلوا هدنتسرغ توج

 لو ریمد نم ندهوقسوم و هدنرانک
 ۳۰۸۱۰ تولوا رهشر ۍزک اضق هدنرزوا یطخ

 رهن نالوا یا یک هرتم ۱۰۵ هداروا ,یبلاما
 ۳۳۲۱۱ لاو لک رعنا موز ورک دم
 نتک «یرلهاکتسد نص وصخ هنلامعا افس «یراجم

 داوم «ینیچ «لادععث .یلاجوسنم یلتیلک ندرونکو
eردراو یراهناخاب دو یرهق رباف هربب و . 

(Rejevski)( مر ) كنەيسور (  

 (ژر] نانلوا ناس فا و هدنتلالا ۱ یسوژر
 -ولیک ۰ ك( غروبننرتاق ) قرهلوا هدنرانک كس رهن
 ۷۳۰ بولوا هرقر مقاو هدنسدق رش لاک هرتم

 یرهق راف نواصو یوبجو یرلهناخریمد ,یسلاما

 راقبح دم لکن هدنراوح ۰ ردراو

 ۳ دهیم تک هرم تان
 تاو EET «بولوا مسا س

 او كرېن و كموق SPY ذُم هلب رعت « سرلا

 . ردنونظم یخد ینیدلوا .شفل و نکاس هدنرابد

 ءارعش نرخ اتم ( یدنفا س یطصم )۰

 . ردبلقح»-ور بولوا ندهنافع

ASهدنرلت اتک ناو د كن ارزو ضعب «بوغوط هد  

 ناطلس ناکقنج . یدیشغل و هدرلترومأم اس و
 .یدا تایحر ردق هنتنطلس رخاوا كناخ دیجلادبع
 یدمخرب و ه هدر ؟هدصق و ئر کا لیخر

 وا تب وش .ردراو

 ی ریمح كا یه هآ

NESرول اک ,لد نخ  

 "وا لدتسا رمش ناتسدنه ( یت دم ) ) 1

 وا ۰ ردلص الا یاتفح 3 بول ۱ 7

 . دخ ضعل هد دز 8 5 «توغوط هددانآ

 6 بو ددک هدانآ ضف هدعل و ؛ شفل و هدرلتسم

 و ی وآ تب وش .ردشع | تافو هداروا هد, ۱۳

 ر ربا هسردغای

 دنک شورخ ميباتبب ء هل اب هک ید

 دندکشوکب دوخ تشکذآ رس قرب ز كلف



 ت س ار

 « بولوا ندنیطاطخ هما تم ا ری ماسر
 هدنارس و نونامه هکس مسر

 رب یفیدزاب . یدیا مدضسم هدنراتمدخ طخ ملعت

 و ت
 وک ذم فیرش تف و ءشلآ ناسحا نوتلآ ك

 . یدبا شلوا رومآم هلاصیا ههرهطم ةضور یر
 هر مانی

 عماوج ضعب ,بودبا تیعبت هنیرثا تانیردپ ید
 . رددوحوم یرلطخ هدهشرش ب

 ؛ ردشعا

 | قاتسر
 «بولوا هبصقرب یزکم تلایا هدنسبقرش لامت
 ناوراکجاقرو هدنرزوا كاحر یمانمهبصنم هنوعج

 یس هبراجت تىما «هلغم وا عقاد هدنعطاقت لج كزاو
 ۳ «هلیسارجم نوعج الامث یلایا س ۰ ردقوج

 . شنف یخد ًاقرش رک هلیتموکحز ودنوق
 وصح و تبنم ك یسضارا ۰ رددودح هامتل با دانا

 ۱ ینلاماو راز
 .ودح نامرک هلسراف هلم-او یوج توقاب س

 . رودنا ناب ید ینغی دلوا هصقر هدند

 ولو یو و 1

E 3ناتسلباز و  Eن لاز  

 یدا یلغوا كناعرت ك ماس

 بودبا قوفت هنسهلج یسیدنک .هدراهسیا روهشم

 راثآ هداعقراخ ماطر ۰ نکیآ هدتابش نس اهد

 هب هناربا تافارخو ؛ شمالشاب هکمرتسوک نادر
 كرهر دلوا رالف و رلاوود شهدم ثاط رب «هروڪ

 كرلسارا . ىدا شمراتروق ندنطاست كرلن و قلخ

 ره ) كرابنانو یراهاکح یلهفلابم یهدنقح متسر
 كنودبرف متسر .ردهماشم هنیرلتباور یهدنقح ( لوک
 ندنابناک « بولک هانند هدتنامز رهجونم یبوروت

 و هدرلتمدخ هداعقراخ ماطر هدنامز كس واکنک

e,شوایس نالوا یس هد را هار عو ۲ دعت و  

 ندنفرط ںاتسارفآ یرادم" ناروت كسواکیک ن

 هدب دم تدم نوما م اقتنا ذخا ,هسرزو وا یضلوا لتق

 یلغوا كشوایس تیامن و .شعٍا برح هلرل بناروت
 9و تا تا وب قول بول» یو

 هک درب وا بوردت و ط ییاسارفا هلا

 ,بودبا ےدقت هیلأث ناخ دمحا ناطلس

 یلغوا ge . ردشعا تافو 33

 تافو هد ۷

 - هطخ ناشخد هدطسو یانتسآ

 هرتم واک ۷ ۵ دازودن وق و ه دنس

 ؛ رنک درو سرد

 ها تحار

 | هلتعاعت یدادحاو 11

ARADO ENیه یو  

NIY 

 قالراپ كا كنيسودرف ةمانهاش ینیرعت دار هبراحم ۱

 «نکیاهدقماشاب بولدک هناتسیس مسر هدعچ »ردیر
 تشدرز ندا روهظ هدنرلنامز بساتشک و گ ۱

 و i ولم هلس هن انام رهق لاءفا كقسر یدمشم

 یردب بساتشکن ب را دنفسا و

 «شلوا رومأم هکمروتوک بومالغاب تسر ندنفرط
 یدامت ا هدنرلنیب E ماست متسر و

 « شلوا لوتقم رایدنفسا هدنسهعتن راهزرابم ندا

 ۲ دعا ینماقتنا كرد نم لغوا هرکص تدمر و

 | لتق هدیصو هلد داش یردار یقسر . نوجا

 | كنم ندننامز رهجونم كنامرهقو . ردشمردتا

 چاقر همدآ رو ءندنغب دلوا نکع یسماشاب كد هننامز

 ر صوصخ هتافارخ یخد كمر و رمع كلەنس زود

 ۱ تناعوقو نانلوا فطع هقسر « ندنغیدلوا تبفیک
 ا دلو هاع هرانامرهق هقشب یغوج
 هلتافارخ بوم هلبقاب هلبرظن جګ هنعدق رات كناربا

 رب هدنعسا متسر هدلاحره < ۳ مع اوایل

 E E یغج هلوا شفل و نامرهق

 هنعسا كنبردب . ردندشلببق تافارخ یغوج كتایاور

 هلکُم د (ناتساد متسر) و (لاز متسر) «لتفاضا

 . ردروهشم

Esنالوا یرخا ۳  
 ۱ ۔وا یردار و یرکسع رس كرکدز ۱ 25

 ۱ ك( هضر) رمع ترضح . ly كدازخرف «بول
 هدنلاس جن ۵ كنه ون ترحمهو هدنرلتفالخ نامز

 ام هنحوتف نارا یرلترضح صاقو نن دعس

 هچرتبحاص «هدنشیدروق ودرا هدهسداق ,هلفلوا

 | تیبولغم یهداروا « بوقیچ ههلباقم هلرکسع نارا
 ِ ردشفل وا .لتق هر هیظع

 و یدیفح e (-- ازریم)

EMSییغوا  
 ا ا نندنج «بولوا
 هللا ردنکسا ازریم یردار هرکص ندننافو كروت

 . ,هلکرت یناهفصا تیابن . بودا هراح تقو لیخر
 اعا اعلا هناکرت فسو هرق قرهجاق هژربت ًامزهنم

 رابلن اهفصا ,هدهسیاشا طبض ناهفصا مس .یدا

 ماد یم هناسارخ «ندنرلکدتا دصق کک

 . یدا شهاق هنناپ



 هدننامز هبسابع ی و ۱

 A هدطسوا برعم متسر 9

 تلودو .ردهیمالسا *هریغص تلودر شمروس تم ۱

 نالعا نکیآ یلاو هدتجوا دنسیرجه خيرات ۸
 «قرهنلوا ات ندنفرط متسر ندا لالثتسا 9

 شفت وا ذاحا تفاوت جت رک یس ەبصق (ترهات) _

 وس تموکح یک ۱١ ندا كیا یدبا

 كنو مطاف ۳ ‹ شوا ضرقنم هدنگ رات ۲۳۹۷ ۱

 . ردشمک هاا ۱

 وا یرادمعح یصشب كنتلود ك ! مسد

 كنازرم دوصتم و ینوروت.كنسح نوزوا .بوآ ٩

 هد ۸ « بولتروق ةرکص تدمرا ئدى ۱

 قج شب و ؛شعا تطاس نالعا «هلطبض یر رب ۱

 ان ٩۰۰ ۲ هرکس ندا تم وک یاسا هنس

 ردفا لوتقمو بولغم هدهراع یی دتنا هدنحر

 ا ود ناخ نایلسناطاس ییوناف

 هر مظع ترا هدلص نه 22 | اشاپ تسر

 مرح . ردلصالا یناورخ « بولوا ندارزو شل 6
 یسلاو رکبراید , بوقیج هلترازو ةبتر ندنوامه
 لات هت رص فرش «هلبلج نداروا هدعب . یدشلوا

 رهم رک نداشاب نايلس مداخ هد ۵۱٩و ؛شلوا

 تادراو دس زت «قرهنل وا میدو هنس ه دهع ترادص

 روما ماهم راسو هدنص وصخ تلود یارزخ هلو -

 هنسز وقط هلغلوا دوشم یرادتقاو تارد هدتلود "

 هدنسیلکرا نامهرق هد ٩۰۰ بولاق هدنرادصماقم "

 ی هدنکش وکم قاو هدراذکساو ؛شفلوا لزع

 هترادص و هد ۹۹۲ :.هرکص ندق دلاق لوزعم

 كلةنس شب نوا اج کیلا یخد هعفدو «كرەلګ

 هدازهش بودیا تافو هد ۸ . ردشع | ترادص

 .ردشفلوا نفد هنس هص وصخ هب رت هدنس هریطخ یمماج

 «هدقدلروس وزرا یلج ندرکبراید ت رهص یار

 یینیدلوا التبم هنتلع ماذج ندنفرط ییاهاوخد ضع

 هلهک هرات الوا التبم هتلعو ,هنرزوا یسفلوا ضیع
 هک بد هلغغ وا راطخا ندنفرط یر ینیدعتانن "

 | ینویق قآ (متسر ازریم دوخاب) | ی

 | وا سبح هدنس هعلق قعلآ اروم «بولوا یلغوا "

NT 

 . ردندنس رق نایروخ هرکس ندکدتسا ماود هنس ۱۰۹ یرلتلود ,بور

 .وب یخد هدرا قارادایصح ضعب «بولوا ندنرامز | ی

 هل سر

 شلدیا بلج هنیرزوا كنوب و « شلو هایکرب هلا
 عماجرب یلاقوف هدنبرق راروبلعت . ردروهشم یغیدلوا
 ییارس لغوالافح هاش رش

 .ردراو ناربخ یاس و

 یسهسردمر هدش رو

Eدا نتتتسارعش نارا ۱  
 ا ماطسب بول ل ۰ (r E eS د

 الم كهاشناريما نب رمع میش

E,تب وش ۰ شعا لئام هن رشعو بعلو وهل  

 : ردندنراعشا لج

 راب یور زا هآ دود مامز ره دآر ی

 نورب دیآ ناج هآ نایمرد رخآ سرت

 | ىلع مسد
 ak «بولوا یلناسارخ

EEرغص ربسشت » «بولوا ندنرهش جونق  » 

 ر ,طاطخر یلنارا هما و
 ۲۳ رد ساتو و سقم

 5 ردشعا تافو هد ۹ ۷۰

 تافو هد ۱۷۸و شمزاب فا رش ریسفل رب هلسناونع

 اش تب وش : ردا

 ینکیم هدنخ نمچب وت زانب هکره
 یتکیم هدنم رس هه ارغاب یاهلک

 یرهتیصاعو هدنسهرآ اج هلا صح

 «بولوا هبصق رب کا ESE ناسر

 یغیدنل و یر هارخ ردنا تلالد هنس هع دق تروم

 .رودیا ناب یوج توقا

 .ردففم ند (سیلاطوطسرا

 ام هنسهدام « وطسرا » ] سیلاطسر

 ˆ[. هلرویب تعج

el ( Rhescuporis ) 2 

 8 هنردا ینعی) ںی ر

 نددالىم یسجرب هو دم كنيشکچ وا ندننارادمکح

 ور هلا ر وا « شمر وس شما لوا نرقر

 هن رکی د هاکو هنر هاک هدراهراحم یهدنرش سوت

 كىيوق یجندرد E | س . ردشعا مدراب

 هنس ۷ ندنسهنس ۱۰ داللا لبق .بولوا یلغوا

 (سب)و « شمروس هک طرف هل ر دار كد هنس

 .ردشلوا لوتقم هدهراعرب نالوا سرا هنموق

 - وا ینلخ و یردارب ك( سکلاتمر ) یبعچ وا س | شیتفت ینریشاچ یلریک «كرلبردنوکمدآ رب صوصخ



۳9 ۹ 

 . ندهرانس ور هوا

 تر

 کاح هنفصن تانک ارت هدنخمرات ۱۰ كلدالیم بول

 رکید هلا لتق یسیئوق یععشب نک هدعب و ,شلوا
 هدنخم رات ۱۹ :مدهبسلا شا طض یخد ییفصن

 . ردشفل وا لتق ندنفرط سوربش

 .هر زج درک (۵۱100) ور دوخاب
 كن هناحو هدنسیلاعش لحاس كنس ۱ یوم

 « قرهلوا ه دنسییونج ق رش هرتمولبک ۵
 ۲۳ ۷ ۰۷ هلا اش ضرع ۰ ۷

 هلکساو هبصقر یزکم قاجس مقاو هدیقرش لوط
 -اعا ۸۰۰۰ یرزوا قلوا ماسم

 ههر اسو نوناص «یغاب نوتزو یسهعلقر یا « یسل

 یغاعس ومر س . ردراو ییاجارخا لیخ یار

 بک ندنراضق یرامآ و ومط و ولیم هایساضق زک سم
 ۳۲۹ ۲۰۹ یسلاها . ردعماح یهرق ۲۳۲ «بولوا

 و راسم یس۱۰ ۵۵5 « بولوا ترابع ندسوفن

 نوجسهیموم لاوحا كءغاعس .ردنایتسرخ یروصق
 i هلروس تعجاص € دنرک » ]

 هنسهدام « یدنفا

| 
 قاعسو تالو رتسانم (165۵12)
 هرتمولنک ۳۲۰ كرتسانم و هدنساضقو

 یئسر دجا » ]

 | یسد

 قرش كنسیلاعش ےق كنلوک هبسرپو هدنسیلاعت برغ
 ی زکسص هبحأت عقاو هدهووار تبنم كم مقاو ه دنتهح

 «ینیرش عماج ۲ «یسلاها ۳۸ ٤ « بولوا هبصق رب

 ص وصخ . هننراتعاج راذلب و مورو مالسا «یساسلک ۱

E تک a نوجا ثاناو 9 

  EN ۲ ASاخد  EEاھ

 ۰ هلروس تعحاصم

 قانح ندقارب وط هدهصق . ردراو یسهلق عام 4

 .رونلوا لامعا زب و باروج كود هارلیش یک كلموچ
 «بولوا کم ندههرق ۳۲ یسهبنجات ر -

 دو TN E ششم هک

 .دودح هایسهیحان هپسرب یخد ابونج .هلیرلاضق هجمر
 بولوا ترابع ندسوف ۱۵ ۸۱ یسلاها . رد

 نایتسرخو خالواو راغلل یروصقو اسم ی۳ ۱
 « بواوا تبنم ك یسیضارا

 . ردراو مد هی لیخ ترابع ندهعونتم راخذ

 و اسلک ۸ «فدبرش عماح 1 هدهبحات نورد

 ۱ هرددوجوم بتکم

 و رپش رب یزکرم كنتلابا ( وقوبماترب ) هدنسیقرش |

 ربارب هلراراوج «بولوا هلکسا |

 یرعهن |( نایلس

 قب یمن( و 7
 وا كلاس هنافوص كلس هدعبو « شا كولس هلع

 ینرلسرد ربسفت و ثدح هدهض رش عماوج «بول

 ضعبو لوغشم هلسارحا تحمل و ظعو و هلکمر و

 ارخوم . یدبا شلوا نیشن تسو یخد هدرلهیکت
 ااو لاوقا ماطر راغم هغ رش عرش رهاظ

 ۳ ۳ ۶ هاسوفروق قلل وط هلکما روهظ
 رکن وا هععق وش

 نب ی الا ۴تماق ندلکید ناج غاب

 ن هیاس مهسلاص هدناقره رول وا ورس رب ندرون
 نرچامالتوط اما ردیدزد نسسح رهم

 نسح هجو یا هام روشیکد تروصهرب هدیآ

 هرچا

 هنتافارخ مدق ن نانو (۳۵۵۱۷۵) ۱

 ا اک ارت مرور مس سد

 ۱ .یدیا یلغوا كنبربن ( هجورتسا ) ینعی ( نومرتسا )
 | ضاس اهد ندراق و هکرطا عیرس اهد ندراکزور ابوك
 هشدادما تاور یسهنس وص ثانهرصاحم هر

 ندنفرط ) درهود ) ندزامالشاب 4 رح (هدهسیاشلک

 .رط سیلوا یرلتآ و ,شفلوا لتق بولیصاب هدوقوا
 وا امف یاب

 ۱ 3 هر وفا. هیات دنه ال

  aوز دا ۱

 . ,بولوا هبصقرب هدنرزوا یربن ( ینایلاک) عبات هنغام
 . یسلاها ۳۳۰ . هرزوا قلوا ی ۵

 . ردراو

 E طاا EAS وب

aR۔امرا كنكو هدنتلایا دانا ضف  

 «بول وا هبصق ر هدنرزرا یربن ( هرکوک ) عبات هنغ

 یسلاها ۳ ۲۰۰ .هرزوا قلوا ملسم ی ۰

 .ردراو

)Reci( 1قرش لاعث كنالزارب  

 TE 2ق
 لاعش هرتمولیک ٣۹٣۰١ كن( ورنایدور )و هدنلح

 «یسلاها ۰

 و هوهق «قوماپ «رکش « یسهبرحم تراب كلشيا ك
 . « یناجارخا للتیلک قالعتم هه هيلع تالوصحم راس

 . ردراو یسهرم هبا راسو یسهناخدصر



  ve Byل و 4

RRLنرخ ام  
 ندهولوم میاشم و ندهن ام ءارعش ) چ

 اخ ولوم راف رهشیکی تدمر .ردیلرادکسا «بولوا

 «هلتدوع هتداعسرد هدعب «بونلول هد نتنیشم ىسەن 1

 . ۱۲۱۰ . هدلاح ینیدلوا شملکچ هاوزنا شوک
 : ردکی وا تب وش . ردشعا تافو هدنگر

 لیب رد دعتسم هشیهه مدع تذیط اهسو
 راب نایلها لو به تمه باب هداشک

 ك او ول هاست دعا هدم ورلع چھ

 E ا 7 ۱ طاشر
 یناونع «راهزالا ساتلانم راونالا سابتقا» |

 طقسم كن ( یطاشرلا ىلع نب هلادبع ) یحاص ثبات "
 . رودا ناب یوه توقاي قغیدلوا یسآر

 < رج و هدشتلابا نالک ت
 ET هو ی ۱ ا
 2( دوردنفس )و ه دنسد رع لار هرتمولک ۱ ۲٩

 و و هدنرزوا یربن ( بآ دم ) نالوا لوق لوص ٩

 هرم واک ۱ ۵ ندندصنم یهدوق نالوا اتم ۱

 اوررب و ۲۷۰۰۰ «بولوا هلکساو رهشر هدراقو "
 هرا و یرهناخ كسکو «یسلاها ۰۰۰۰ هدش 1

 كرا صوصثا یلعو ینراحم كلشيا یر هحعاب ةد

 نوت شوق*,ریصح ءرایواح ,هداعسو لاح ءیسهژوق "

 قلقاطب ینارطا . ردراو ییاجارخا قلاب وروق و
 2 ینایل . ردنل هقیصو ربغآ كب یساوه «بولوا

 لاوما «بولوا هدنسش يع لار رد هرتمولک ۰

 هاتحز قوچ كو هلرهنوئام متاطرب زود قلا هرام
 هنارهط ندتشرو ناهلرب نص هروئلوا ل هرپش

 كارا نوشت و كرهشود اال لو ريم درب رد "

 ندداوم كحهردسا قر هلی ند لک یتراجم
 كنيذوفن هبسور هدلاحوا قموكح نارا د4ا

 اسم هرلبلاط ندا روهظ «نوعلدقروق ندنسیقرت

 : ردهدکم ها هدع

 سل نادا هاش نرخ اتم ۱۳۹
 ؛ دیس تا |

 رکا 8 AEG e بس تا ۲# رز ۳ و

 ۱ هدیلوطانآ (یدنفا یدشر ندلایلو) یسجرب

 |. ۵ ۱ « دورولاب ,هتداعسرد , بولک هابلد

 ۱ و
 هدنتبعم كن دنفا تنش فارشالابیش لدرودص

 لخاد هلن ناکحاوخ هدندوع ی هلتع نع هنارا

 علطم وش .ردشعا تافو هد ۱۲۰۸ ۰. یدا فا

E | 

 ینب هام لوا زکلای بویوق هللرسح یدتک
 ىب هلا ترضح شا راقاص هرک وب

 هک ( یدنفا یدشر دم ) یسیعکیا حق

 «بوغوط هد ۱۲۰۱ هدنسهبصق لزا لز_غاعس

 لوغشم هلت رام ادا و «شلک هتداعسرد ها۳۱: ۹٩

 شعب هدیلبامور «هلکواس هیاضق قیرط هدعب «بولوا
 وا ملط موش .ردشفل و هدراتانن

 لاخ هرادید لک شلک نوچا دیس ناسح غاب
 لاک هراق ہرا راسخر رکم شوا نایسناپ

 2ا دش و د یم 4

 ادا دور الشاب یدشد
 |۰هلروس تعجاص

 اس ۱۳۹۱ ه او( تح دج 5
 - ازج ایردنادوبق هلجنآ زاو كنارزوضعب تدم یلبخ

 «هرکص ندق دنل و هدنتاتک ناود كناشاب نسح لر

 لوزن كن ونامه یودرا هدشلا ناخ ماس ناطاس رود

 «شفلوا ماعا هرصم بناج «قرهنلوا بص هنتناما
 و اقا عرعکیو یناتریم ةنلایم کامالس هدمب و

 و هدرلتبرومآم يک یقایجناشن و كایج هبساحم شاب و
 نوامه باکر هلنرازو ةر هد۱۲۲۷ ,قرهشل
 ,هرکصندقدلاق یا ۱۸ هدماقموو «شلوا یاقمماق

 0۳ رومام ماا هد ونک یر هتل وا لوع
 .هننا هد ۱ ۲۲۳ ۵و یدوو هراس هتسد دهد رخ مو

 تدمرو «شفل وا هبحوت یرلتلایا هنسو ًاقاءتمو تخم

 ۳ کو هرفنا هد ۱ ۳۳۹ هک ندعماقا هد هڪکسا

 یخد یغنلظفاحم هبفوصو «هلاحا هس دنک یرافاعس

 هدنشاب ۷ ۲ فقاعتم ینتلصاوم هن هف وص «هلغمل وا هبجوت

 : ردکنوا ےس وش: ردشغا تافو

 زالوا لاماپ هلیا رهد مس شناد لها

 یرهکزاقار, هرز وا كلاخ هلی نونجمهسروک

 كنيیک کیا ندنسارعش ناربا | 2

 : ردیصلخ ] 2

 اقا هدناشاک تدمر E انالوم ) یی

 یا اس سما نا ی



 ی شر

 تب وش . ىدا شلیا تاحر هنالکه دعب و ؛تم

 ا

 مرا مهم ددرکن ات ییافویب تعج تہ
 موکیم رای یافو رکش مےسریم سکره

 «بولوا ین ادمه ( كب نسحم) یسیینکیا
 ردکنوا تب وش .ردشع ا تافو را هدز ر

 كاب مدرب ارت نارچه هودنا و مفر
 تسیچ كاخ ناکتهخ لاح وتیب منیببات

 هس ا هدلفسا رصم ( ۲۱۵5۵۱۲۵ ) | ۴

SE۳ هبصق رب 0 1  

 هرتم واڪ ۱۷۲ كنهرهاق و هدنرزوا یلوةر كلن

 كراو ندرحم لحاس قرهلوا هدنسب رع لامش

 ۳۱۳۲۳۵۲ هدیراقو هرتمولیک ۱۲ ندنیصنم

 .ردعقاو هدیقرشلوط ۲۸۲۵" :۰۳ هللا یلامش ضرع
 «بولوا هلکسارب هاکتراجت .هلکلشیا هنجما دلرهن راک

 - هعدق تمها یو یلاقرت كن هردنکسا ردق هنره
 .صم كنناحارخا جر هس «هدهسلا شمروشود ندنس

 - اها ۱٩ ۳۸۰ .ردراو ینراج یلیخ «بولوا یزک

 یرهاب لزوک هدشبناح کیا كم هدنفارطاو یسل
 کن یرلقاقوسو هلع بب رق هب هلک سا زکلا .ردراو

 و راط یرلقاقوس كنبراتهج راس « بولوا هداوصا
 .ردهرزوا دق زرط یخد یر هناخ و یلقمش الوط

 .وم ,قرهنلوا سیسأت هدیره نرق یمکیا هبصقو
 یهدنراراوح هدنسهشا هدفسیا ندهبمالسا تاسس

 و را مت ندیم هزاا دوام ترک
 زکد هدنک دلکح یوص كلن ۰ رددوپشم ران وتس

 یسلاما هدرلهرصوا ‹« هلغمقيچ ردق هب هب ص ق یوص

 , رکچ ی دنتبص نوجا حک كج هجا

 و دوو بنا دف یا مر
 دحا ,بولوا ندنرلبل دازا ه وأعم ی

 ند( ماص) هتلالوسر بناجو ؛شغ و رضا مدار
 .  یدبا شلروم هبنکت هلیسهبنک هلادبعوا

 ندهباص ید (یمیقلا كلام ن دیشر ها وبا )
 تداحا ضعبو «شلوا یک اس هدهفوک هدعب «بولوا
 . ردشعا تاور هغد رش

 4م

 2 هه هام € دیشرلا نوراه « | ۱ ا

 [ ۰ هلرويب تمج ) .
 دس ا )

 .ردسلغوا تكرار هحاوخ ۳1 0

۳۳۸۰ 

 د ۳. یک م ی
 ل ¢ اے

2 

 مم چافرب .ردشع | تافو هدلوناتسا هد ۷

 .ردراو یراثآ راس هلیف رش

 بولوا ندننصاطخ رهاشم نارا

 ۱۳ ا مارک 00
 قسم هنیق) مظعا هفماخ یو یتسیاد ن

0 
۰ 

  هد۱۰۶۸ « بودا رفس هناتسدنه . یدیا شلوا

 .ردشع ا تافو ر

 اقع ىالعو ارعش نرخ اتم :
 اناعا یدنفا دشر

 ترد ریز هجورب ندهبن ) :
 | : ردناد

 ۱۶ تاک ( ینطصم ) سی ون هعقو سج ر

 ۱ علاعموش .ردشعا تافو هد ۱ بول وا یللوش

 دک وا

 ور نا داپ ردیا هطبغ .دیادح

 ۱ هک )— دما هدازقحرانات ) یسعکیا ےک

 قیرط «بولوا یلغوا كن دن فا هللادبع ندرودص

 رصم هد ۲۲۲و سدق هد ۱۲۱ «هلا كولس هب ىلع

 ۔اق ییا مور هد ۲و یلوطانآ هد ۷ هنراتتولوم

 | فارشالابق تدمرو وا بص O گی

 تب وش .ردشعا تافو هد ۱۲ ۰ .بونلو یخد

 ردکن وا

 دیشر یا لکشم لیخ تقاطو رص هع درد

 ج وڪ هدكچا زاوذلد نینزان كرت هاچ رک

 . یسلاو دادغب «بولوا یلباتنیع یسیجچوا -

 هد ۱۳۲ ۹و «شفلو هدنتاتک كناشاپ اضر ىلع
 1 علطم وش ندناو یسهجاود رب . ردشعا تافو

 ر0ا

 وص ماشقا حایص هم سج ثكشا شم ردبا تع

 وص مازلا بودا بالود هیلیا مک مرڈروڈ

 لغوا كنبدنفا ناهلس لرهثو ین درد س
 ۰ یراهیکحم اشاپ دوادو اشاب دو تدم یلبخ «بولوا

 50ا2 هدهیلام هد | هو . شفل و هدنتان

 «بول وا ناستنا هب هب دني شقت ته رط . یدنا شوا

 یسهلاسر ر هل بح رشر و یس هناف وص افا ضعل

 هه لا علطم وش . ردراو

 ردندادخ یضیف كنلها یدنبشقن قیرط



 ی شر 8

 قشمد : دا را س دق .بولوا ندع ٩

 گكرهدنا ی یط نف هلا هسیع تادا هدماش

 تمدخ اماک كلم نده ودا كولم هدنخرات | ٩۳۲
 ؛شعا تع رع هرصم هدنرار « هلا لوخد هنتابط

 هدنت ابط تمدخ كلا كلم یلغوا كلو هدعب و "

 هدنخرات 161 هدندورو هاش هدنتبعم « بونل و

 ربتعم ك هلسناونع « .ردشعا تافو

 باتک ییناونع « یوالا» كنزار رکب واو يلا

 . ردراو قبلاعت هنر وهشم 1

 راه اتم ا کاخ ها ۰ ۳

 و nt ۱ نبدلا دیشر
 هد و شن وط هدربعح هعلق هدنخم رات 9۹ ۱

 هقشمد هلبما كلداع كلم فر نلت رادقمرب

 و « شتا بط لیصح نددیعسولا «كرهلبردنوک
 ندبا الیتسا یرصم هدمبو كرفت لا لماک كم و

 .دخ كسرس ندلا نکر رهاظ كلم ندناکرت كلام

 هنمارتحاو ناسحا كنسهلجو ؛ شغل هدنتاط تم "
 هداعقراخ هدنقح یقاذح یهدشابط . ردشلوا لتا

 هجرتلا فا .ردلوقنم رداون قوحر قحهنلوا دع

 .ردشمک یراهشقانمو تباقر هلا دعسوا ندلادیشر

 ظفح ین ةلاقم » : ردراو قلا چاقر ریز هجورب
 داللانم ذلا ةيناحورلا ذالملا نا ىف 9 : « هلا
 باتک» « « ةدرفلا ةودالا ف راتشا» « « ةىنامسجل ا

 ةلاقم » « «امتاوادمو اامالعو اہابساو ضا مالا یف

 ۰ ¢ تولا هرورض ق

 لع ن ك روصتلا وا) | نيل دشر
 یابطا ریهأشم (یروصلا

 هدنسهصق روض هد ۷۳ « بولوا ندمالسا "

 .هرکصندکد سا نفو لع لیطح هدارواو ؛شنوط
 ,bE یاتتسزاع كناروا هنس چافرب «كرهدنک هسدق

 تالا هل داع كلم نابارغوا هس دق و ؛ شفل و ه دن 3

 ترظعم كام هدول «بودنک هرصم هدنتبعم «كرهدا چ

 هبلص لها هدنتهح تایمد «قرهنلو هدنتابط تمدخ

 كلم . یدا شفل و رضاح هدراهرام نالوا یثرا
 7 بحاص رصان كلم ىلغوا هرکص ندنتافو کرم

 «شقا ابطالا سر «كرهدبا رترب یشردق كنهچ

 «هلغملوا شمار RO سم ییسب دذ هدنرفس دارکو

۸۱ 
 یسانر یدنک ه داروا ۱ لا وم 3 یا ی 9

 بوععل 3 5

 اشم رادمکح |

 ییاستا کد هبط نف ۱

 ی 2 2

 E هسط تعج ر هدنتحم

 یافو .ردشعا رلتمدخ كوس هلبلح نفو كرها

 هودا . ردشلو عوقو هدنخرات ۰۳٩ هدقشمد

 لبح . ید راو یسهعساو تامولعم هدنقح هدرفم

 هرج و عج تاتابن قوجرب هدرلفرط راس و هدنانبل

 شمر داب ید ین رلم رو ,شمزاب یصاوخ «بودا
 ةتودالا باتک» «« رسکلا قایرتلا ةبودا » . یدا

 الا ىراغالا جاتلا باتكى لع درلا» ««ةدرغملا

 و قیلاعت قوچر و قِلأ جوا هلرلناونع « ةدرفلا

 .ردراو یسهیبط یایاصو
 ربهأشم )4 ةبلخ س لع)

 « بولوا Ol یابطا

 روهشم یحاص « ءابطالا تاقبط یف ءانالا نوع »

 هدیلح هدنخرات ٩۷۹ .ردسمع گن هعبیصا ییا نا

 « هرکص ندکدتا نونفو مولع لیصح «بوغوط
 شعب و هدنت ابط تیم دج كنفوحر ندهب ولا كولم

 هلیتقاذح یکه دتبابط یارجا ,قرهنلو هدرلناتسراچ
 موجو هدهیضایرو هیماح مولع .یدبا شلو: ترهش
 یسالوط د یشد هدیقیسوم قحو هدنونف راسو
 ۶ .یدنا راو یسهرم یخد نددا و رعش و

 «« دیفلا زجولا » راد هباسح .ردشعا تافو هدنخشر

 بط» . « طلا ین باتک» ۰« ةحاسلا باتکو

O۲۱ ۶ زا یو شیلا سا فیش  
 هلیذلا بسلا ىف ةلاقم » «  ةيراقس وملا تاکرطا

EEو قبلاء» و « تاقطسالا باتک» € لامجلا  

 یراءشا شعب و ناقل هل رلناونع « بطلا ىف تابرجم

 : ردندهلج وا تب وش . ردراو

 نیدلا دیشر

 اه فک الف یه
 لوز ضرع

 دم لضفلا اک هجاوخ )

 ارعش ربهاشم ( هلودلا داعن

 هدنخ رات 121 بول وا ندناداسو ندنارا یاداو

 وتاج لا ندهبنافیا كولم . ردشلک هباند هدنادمه

 كنسيدنک . یدا یرزو كنهدشادخ دم ناطلس

 تاوادم هناخ وش اجلا ءهلغملوا

 ن وج هاش ىلع ریما نالو یقر E شعتا

 شم ربا زن 0 كل

 هلا "یشثپ

 | نیدلا دشر

 ارت Tî ۷1۸ ۳ لاغغاو عانقا
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 باس هتنداهش كيهارا ىلغوا نانلو ا

 قرهلوا مماح یناسناو لاا كرللوغم ردا

 ربنتعم ك نا هلہناونع « خیراوتلا عماج »

 « هناطلس *هلاسر» و « تاعضوتلا باتک » و یرار

 لبناونع « ريسافتلا حاتفم » هليفبلات کیا هلرلناونع
 هدنخ راتروک ذم.ردراو یراعشا یلیخرو یریسغل رب

 نالوا رهاظ یراس رخ و یرتوادع همالسا ند

 وک الهو زیکنج یتحو كم ا حدم یرالوغم

 e هیهلا 5 اس را هدنفح" ۰ یلاظم ك

 .ردم ٣٣ هلرلامعتسا هناراکهنهادم ناسل یک ك مرتس وک

 هلم E كنسهرابع هدایز كا یخ رات روک ذم
 هدعب «بولیدیغاط یسازجا كنيد سج . ردروهشم

 بحاص هدزربت ندنفرط رویت نب هاشناریما ناطلس

 هنمأت هدنسهرطخ عماج نالوا ی دا اا كر هجرت

 : ردندنراعشا *هلج هعطقوش .ردشلر داب هبرت رب

 دیآ زاسهد تع وچ یو عریپ
 دنآ زانو برطو لاص و ماكنه

 منکف یدنک وت زارد فا ززا

 دنا زاب ات هتفر رع ندرکرب

 ا بیل | طاوطو ندلا دشر
ER EL 
ES E مظاعا ( ىرمعلا 

 «بولکه اند اش هر لب افت 4 ( هضر ) باطح ن

 اشمزراوخ كولم O LS O ی رم

 كملاراشم «بولوا ندنراروظنم درسا ندهبه

 یرونا . ردشلیوس راهدیصق قوجر هدنقح یحدم

 رضاحو هکر طامیرس «هماقلا ریصق .یدیا رصاعم هل
 نالوا كعد جغلالرق « هافلوا تاذ رب باوج

 هنس یدناسقط . ردشلو ترهش هلبقل ( طاوطو )

 ات را وو هدنخ رات ۵۷۸ بولوا رمعم

 و نان ضعب قاعتم هتاس دا عورف او هن اس و

Etءافلخ . ردراو یرا رب هلسناونع  

 ,SEE ردشغا هم رتو ج ید یتالک كن دشار

 وزرآ یمروگ نسیدنک هاش ناطلس ینوروت درسا

 هدانئاوا .یدرلشمریتک هنروضح هلا هفحم .هلک |
 د رد راسا هلج هعطفوش ین روش هک

 تسعد طظ زا هام یورو تد

 تسرد وک یتسکش

 تسدح هدما تیطالص یایف ون رب یا

 تردپ لدع

 تس تل ود تیوب یک هچات ناه

WY 

2 
 1 ۶ شر 3 ۷

 دو اطلس ۳

 7 ا اشاب 9

 ۲ «بولوا ندهلع تلود یارزو نالوا لئا هبامع

 الر كناشاپ ورسخ قبسا ردص .ردلصالا یجروک
 .  یدبا زاتم هلکلرواکذجو تعاعع بولوا ندر

 ۶ كک هاربا هداز لهکت كناشاب وربخ هیاراشم
 1 «كرهدنک هفرط وا هدنرارب هدنفب دوا ا ام هن ذخا

 CEE كرهلرب و هنتعم كناشاب ىلع لهخرج

 ۱ هدعبو ؛شلوا لئان هبیاریمریم بتر هنرزوا قارارب
 ۲ شفلوا بصن هنفلفرصتم یغاعس بحاص راصح هرق
 ۳۳۱۵ ۸ تاشاب رک یبیلاو هیهاتوک . ىدا
 ا تور زارا بول وا یماقمماق لاو هدنتنابنا یر

 ؛شفلوا صن هنکلبلاو هنوق هلترازو ةر .هلکقا
 ۱3 تولوا رومام هنسدلاوح هروم ه دعل و

 1 وا لاو ه ییامور هدنندوعو « شعا ترغ هنس هظف

 ۱ هلاحا تور *هدهع یخد یناحالصا یادوانرآ «بول

 ۱ زا « بولاق هدرتسانم تقو لیخر . ىدا شلدا

 | « شلوا قفوم هنسارحا تاحالصا یلیساسا هدقلدوان

 هنامظع ترادص لبل دنسم هدنخرات ۱۲ 4 و

 هب نم نانلو هاکودرا «هلغلوا ققو رفس «نیبعتلاب

 ١ -وا لتا ةتقفوم ردقلا بسح «هدهسيا شلوا لصاو

 . «هنىرزوا یزواج ردق هبهنردا كرلسور « بوبم هل

 . كنشا مور هل اصل ادعب و شا تدوع هتداعسرد

 ۴ و تاارحا لیخر» «بولوا E هب هداعا یشناسا

 هدنخرات TEA یدا شلوا قفوم هاحالّصا

 دع كناشاب نیسح اغآ ,هدنسهعقو رصم ندیا روهظ

 یوطانآ هل ماضن قل زاد رس هشرزوا قیقفوم

 .اسحو تعاح" هقلاس هدهنوق E هنفرط

 هبرصم رکاسع «بولبقوص هیرلیا كب تاذلاب هلیتر
 ۳ را ود هتراسا ردقلاسح «هلنفلوا هطاحا ندنفرط
 : شلوا مظعا ردص اشاب فور E هر و «شلوا

 ۴۳ امر هروک دم هنتس هجرت بحاص . یدبا

  هدنس هناطحاس یهدشناهل هطلاب دورولاب هتداعسرد

 HE هد ۱۷ ٩ ؛هرکص ندکدتا مارآ تدمر

 ۳۳۱ ا هناالصا كتاتسدركو هنکلیلاو
 - هنلوا قاا هنتر ومأم ید هقرو E هدعل و

 ۴ تفوم هناحالصا قوح رب ید هجاتسدرک «قر

 ۱ هلن وامه طخ هعطق رب هدنخرات ۱۲۰۲ ,هایسلوا

 rst ا عیفرت اهد هحر درب یڑاقو فیطات



E سی کش سا ETE 

A EEی شر  

 در بقف ررخ ا لاحترا هدرکب رابد درر

 «بونل ود هدنششعم تر هجرت تحارض رر نال 3

 رظن كپلاراشمو شلوا عج هراس راک ةا

 مداح الصا قادژانرآ هل ا رر هنهح وت

 ین وش هن ومر هرادٌوانرا نالوا شح وتم ندد دج

 ثا هلج یروالد تا نانلو راک هرزوا قلوا "

 ماظن هعقل هقس وط كرهرب دا دق 5 هدر وضح

 ناطلس رود( =  زطصم 1
 هعفد ی 0 ا اشاب بس و

 ندارزو شا دومص هامظع تراذص لک دن
 -ارفارسو نش كن رلتامولس د هرن ام ت تلود «بولوا

 ٩ رددجوم كفلتامواسد هدتلود ول و هکلب و یز .

  1ینطصضم یسیح هتان ژور كت واک ا ۷ رآ ناطلس

  3۔اعسرد هدنخرات ۱۲۱ : بولوا یلغوا كندنفا

 یهجزسنارف «هلفراعمو مولع لیصحتو ؛شوط هدند
 ردص نانلو یسهتشینا « هرک لک

 هد دانا ضعب هدنتسعم اشاب ىلع یهطرایسا قبسا

 یرکسعرس هروم انشاپ ىلع هیلاراشم و ؛ شفلوب
 .یدا شقیک هفرطوا هدنرار هلقلرادرهم هدنغب دلوا

 هنسهطوا یلاع ردص ؛یوتکم هدیلاع باب هدشندوع

 «هلسسح تامولعمو تارد ینیدلوا راح هلتموادم

 هدنخرات ۱۲۲ «كرهدا زيت سک نارقالا نا

 " نوامه یودرا هدنس ه را هسور ندا روهظ

  ۱قاعلا هتخل اف دما 6 دل ینیدنلو هدنتبعم

 یسهلاکم هنردا بونلو هدنتلاکو یجدمآ و ؛ شفا

ET هد ۹ ۲؛شخا اضآ ا ٤ 9 

 هدنتدوع « بونلو هدنتبعم هدنتع نع هرصم هلآ هی و

 هلماود هدنتلاکو كابج دمآ هنن ح ٤١ :یدمآ هلاص الا هد

 هصوصخ تبرومآم هد ؛۸و ؛شلوا نوامه ناود
 تعفر لیلخ یریشم هناحشوط ندا تع نع هرصم ها

  1«قزهنلوا مازعا هبناجوا هدنتیعم اشاپ ٤۹ یلرصم هد

 | ههیهاتوک نوعلاصیا تاغیلبت شمب هیاشاپ مهارا "
 كابح دمآ «هدنخ رات ۱ ی دا شفل وا ا رسا 1

 هلساونع كلبا هتروا ؛هدلاح یغی دلوا ه دنس ه دهع ت

 هلک هنس ر «قرهنلوا نیبعت هنس هنس ترافس سراب

 وا ریدعت هجرس تقو وا هدهروم كر دلاخ یردب

 هد ۵۲ و ؛ شفلوا لیوح هکلیسمبا كوس ییاونع
 - راخ هدهروک ذم ٌهنس هن و « لقت تن راس مر دل

 ترازو هسزاب هد ۵۳و و هتل واهتسه ییراظن هح

 راشم تراظن .یدا ن شر وس نیبعت هنتراظن را

 اقوم هدنځ رات ٥٤ «هدلاح یغیدلوا هدنسهدهع املا

 دبع ناطلس هد ههو یو ی

 «كر هلک هتداعسرد هن رزوا یرلسولح ناخ دی

 هد ۷٥و ؛شلوا یلخدم هنتنارق كننوامه طخ هناتلک |

 - هبنس ترافس سراپ « لاصفنالاب ندنتراظن هبجراخ

 «هلبلح هنداعسرد هد ۸ «قرهلروس نعل هنس

 یا فارحتا «هدهسیاشفلوا صن هنکلبلاو هنردا
 20 رارکتب DE « بوبمهدنگ «هلبسح

 -ن هبجراخ ابنأت هد ۱٩و ؛ شا تدوع هسراپ هلتر
 -ابل هدهع ترادص رهم هد ۱۲۰۱۲ «بولوا یرظ

 ر نواو فا کس هلبا هنسر و ؛شفلوا عیدوت هنتو

 لاصفنا هد 16 «هژکص ندقدلاق هدیلاع ماقمو نوک

 هلا یآ چواو ؛شلوا رومآم ه هیلاع سلام ,بودبا |
 هعف دول «بولوا مظعاردص Ca نش و

 كلود روما هرادا نوڪ ۲۱و یآ ۷ هللا هنس ۳

 نوک ی یا «لاصفتالاب هدنخرات ٩۸ «هرکص ندکدتا
 0 ارو ن هتسار اللو سلج هک

 ۲۱ شب ۱ دتسم ORS نو

 هدهروکذم ۀنس هن و ؛شفلو هدماقمو نوک چواو

 ٩٩ یني هدنرلادنا كنس هلئسم هبسور .لاصفنالاب

 هعبار هعفد هد۷۱ و ,هنتراظن هحراخ "ال  ه دنس هنس

 شب «بونلوا بصن 4 هقلطم تاکو هم یوداوا

 لاصفنا «هرکص ندترادص كلن وک یبا نوا هلا یآ
 یسلاو رصم و «تماقا هدنس هنافحاس تدمرب و ؛شعا ۱

 -ایس ه رصم قلهرآ ر هن رزوا یلوعد كن اشاب لدعس ۱

 بر دص ES ۷۳ هدنندوع « بودا تح

 روما "هرادا نوکیدب هللا یآ زوقطو ؛شلوا مظعآ
 او نایظنت سلح لاصفالا دعب « بودا تلود

 هس «لاصفت الا ندور فک نم تساو هدنس هتس ۷

 یمظع ترادص هاو تسم) اه هاش فور کام هف

 لدنرادص كلن وک ید نوا هللا یآ ییا تولوا

EE, ۱11 گر هدنا اش راد لا هد هم وق ص  

 هبرت هدنشاب راغو هدنلاصتا ییماج دزاب ناطاس

 قجهنلوا دع ندناهد . ردشفل وا نفد هنسهصوصخم

 هلا هساس روما و كلام هارد و لقع هدنروص



 نت و
 سر

 وا تاذر فقاو هشدعاوق و لوصا تلود “هرادا

 - رطو حوا هد هیون 4 هحرد كن هربخ ناهظنت بول

 ر لوتبسب قلود *هرادا لوصا و «شفلو یرادف

 -اچ هكا لیوح هنبتم بولسا رب و هدیدج زرط
 تخاس «ییالوط ندنس هنا راک ددحم راکنا . ردشمشيل

 هنغازق ینرظن نسح كماوعو الهج «ربارب هلیمرکو
 را قمدخ و ردق ٌهحرد .هدهسیا SE قفوم
 قح هب یوسلارف ناسل .ردلسم هدندنع فوقو باب

 وط د یخد هدهبناقع تاسدا یک ینیدلوا فقاو

 زرطرب سیلسو لهس e تاتک «بولوا یسال
 هنغ دلوا هللاراشم ندا تمه لوا كا هنالقنا هد دج

 2 دهاش یاشنم

 و« غ ادر راو رض 8 |

E O 

 هلروس تعحاصم هنب رلهد

 كتاذ چوا ن دنسارعش نارا ۳
0 

 : ردصلخ ی 5 ر

 اشم ضعب هللا قعمع «بولوا یلدنق رم یسیجم رب
 هلناونع « اف و ورمم » از شیک یا رامف ہر

 0 وا غار وش .ردراو یهموظنمر

 نارذک ناهج نيا وتیب وٿ دایرب

 اشا دىشر
+ : 

 و را ےب
 نارکذ مسشذو مسش «یهزا تسد

 نارکدی درذکب تشذک وتیب نوچ

 یضاق الم یمسا ,بولوا یینامرکی سیینکیا س
 ؛بولوا كلام ید هطخ نسح ۰ ردوقعی الم ن
 : ردنا یعایر وش .شعا مد هدناولد

 نزرب تعمه نماد بلط ز نب شدم

 هز رتشذ رب هدید تسود هر ردنا و
 دنهدن تهار هئاخ نورد مربک

 نز ردرپ هقلح و شاسیم ديمو

 كيسامط هاش ندههوفص كولم یسیعچوا س
 کا تب وش «بولوا ندنسارعش یامز

 دناشقا نماد نمریو مشخ رد نارکید زا دوش

 دناشفا نمر دراد هکس کر هزا لد رد یرابغ

 E تدارک
 | ترا هه اه )¢ طاوطو ۲ نتدلادیشر « | .راربد

 1 ا

 ی یو روهعم 9 هدرابنآ

 و

 ۱ الغ شعب «بولوا هبصق
 .ردشفل و یار طقسم كل

 دادش ةفاص ۰ یعب هدنساش راق ك دادغد
 ر هدنتهح قرش ا 5

 ۱ هک دشا REO ی دادی روصنم «بولوا هبصق

 ۱ ذاا رکسسم نس
 نامز ه دعا بو دیا رامعا نس

 اروا هی دهم ییغوا
 اروا یدهمو «شعا

 .هرآ رب کا نی زتو میسوت اهد هحردر هدنتفالخ

 هدعب .یدیا شوا لا نددادفن سه هفاصر قل

 - راچ كچوک رب هلیض رش عماج زکلاب «بولوا بارخ
 شلاق یراهبرت اخ هلبسهلحم نایتسرخ رب و یسیش
 هدتهجول ید یسهرت كن هفینح وا مظعا ماما . ىدا
 ( قاصر ) .ردفورعم هلیسا هیمظعا موبلا «هاغمل وا
 طقسم كناوذ قوجر ندالع هاشم بقلم هلببقا

 و دیض و یسار

N aهلمسا هد هعطق هر وس  
 3 ی | ماشلا ةفاصر

 . هلوج ندهقرو ناد یغد ( ماشه ةفاصر ) یرومشم

 | « ردهبصق نانلو هدهفاسم قاخ-رف ترد یغوط

 ۱ یوم ینیدنلوا انب ندنفرط ماشه ندهبوما كولم هک
 ۱ ندنفرط هبناسع كولم هروک هناباور 4 .هدهسا

 ذاخا هیفیص ندنفرط ماشه هدعب «قرهنلوا سيس أت

 ندجت رص ی وص .یداشغلوا نی زتو راما یلغغ وا

 . . . یدبا راو یرلجرهص نیتمو لوس ك «بولوا

e۱۳ راوح هتط رک هدسلدنا  

 ٠ ۱۳ و | بط
 وا یسجر كن هوما كولم نروس تموکح هداروا

 . وا ان ندنفرط ماشه نب هواعم ن نجرلادبع نال

 1 و یو ینار طة م تیالع لیخر . یدعفل

 . ردشفل وا فیصوت و حدم ندنفرط ارعش شمب

 رب مظاکیبوم نب تم لع اضر
  نیدباسلا نیز نب رقاب دمت نب قداص

 اتا هما (مهضر بلاط ینا ن ىلع نب نیسح ن

E3 .هدهرونم هنیدم هدنخ رات ۱:۸ «بولوا  

 ۱ ۲۰ انع هام کا تنم ما ) یسهدلاو . ودشم و ط

 كنا كرت هلوسر.دالوا یفالخ هفىلخ نومام ندهبس

 ما ) یزیق «كرەدبا ذاخما دهعیلو یتسپ دنک هل دصقم
 «هدهسیا شلنا جیوزت هر دنک یخد ی ( لساه



 تیوب هل یتفلام كلود رابکو كسابع ىن
 هدنتیعم كن هفیلخ یخد اضر ىلع ماما «بویغلوا ارجا
 ًاموعسم هدنخمرات ۲۰۳ .هدلاح ینیدلوا هدناسارخ

 موبلا هدنراوح یگ دق رهش سوط و ؛ شا تافو

 هلیمسا ( ناقون ) تقو واو رهش رب كوي هلیمان دمشم |
 كدشراا نوراه هدلع نانلو هدنلاح هبصقرپ كح 1

 ۔ راشم یزاع هزانچ «كرهلدا نفد هدنناي یدقم
 ةضور) . ردشفلبق ندنفرط هفیلخ ف ك

 «بولوا هاکترایز كویب مولا یسهرت نلنید ( هیوضر
 . رولوا عج راوز ندلاع راطقا

 - اشم نارا ( س ندلا فرش 1
 ندتناداس ناهقصاو. ندا ره رف

 یک یغیدلوا ندارزو و اما یدادجاو ابا .بولوا

 .یدمایک اح راوزبس هدننامز خرهاش ید ینیدنگ9

 سوم هنس چاقر «قرهشلوا ماها لتمر ه دعب

 كدمحا ریپ نیدلا ثایغ هجاوخ ریزو تیاهنو ؛ شلاق
 هدنخرات ۷۰ یدا شفلوا سلخ هلتطاسو 1

 :ردیدنراعشا هاچ تب وش را دیش ِ

 وت یلط ارام هک قوت نرد هات ۱
 مدانشن اراضر یوک رج هک بلط#

 ندندالوا كمساق هاش ( = ها
 « بول وا ییغوا تا هلو دلا ء ام هاش ۱ ر

 - وا تی وش . ردندنسیلاها یر و ندنارا یارعش

 ردت

 مراد نیم رطاخ نآ زا تلصو زورب

 مراد نیکرد و قارف وچ یمشد هک

 و .نددنه و نارا هارشش نر 8
 : ردشلکت اذ جاقر رزهجور تب ر

 :ردکنوا یعابروش «بولوا یلراسناوخ یسیجنرب

 دنیعور یاشع ینا ةا نوک

 هدناتسدنه ( س دمت جش ) ییجکیا س

 تافو هدنخرات ۳۵ و ءشقل و هدصانم شخل 1

 دو دکتوا یار وش . ردشعا

 دشت یراک امو رزخآ و دن جا ۱

 دفن یراب هک رک رادیغام دلاخ تشم

AEهر دش ودآ فات رد رکح نوخ  

 دشت یراسخر لاخ لصاح هچاما دش كشت

 تیب وش . بولوا یناصمهال یبعجوا
 : ردکنوا

+ 

E ٩ oS. 9 

 ك

 درادن یراخ الب نایاب

 درادنیرات نم ناماد زا هک

 ناتتشدنه )— نسخ دم ) یسجدرد تک

 .ردیلغوا كنولهد عاج دی جش ندنناناوخ یونثم

 یسراف «بولوا یسالوط دب هدهیسرافو هس رع تادا
 هددابآ خرف . ردراو فراس هدنراناسل ودرا و

 : ردکتوا تین وش ۰ ردشقل و نطوتم

 سا هک تس یر تلا و یک هلن

 تا هک تسر یره / هدابفا تردرب ادد

 «بولوا تاد رب قتم للدپشم ییعشب

 یار وش . یدا شقیک هناتسدنه هلش رط تحابس

 : سا را

 یرک تقو دنکیم هلا هک نایرک

 یرکه ح و نیزا تسدچ شف ر یاد

 مکو رگ دوش یرکی رک هک ی نعي
 یرکذات دوعشرپ رگ هنایب

 تب وش «بولوا ین اهفصا یس | س

 کو

 دیتک لک یوب و كار زا شرتسب دوپ و رات

 تسرت کز ات لک كرب زا نهریپ كي ندب نآ

 « بولوا لورق ( س ازربم) یس دب س

 او وش . یدیا نینرلب رقم كام ساع هاش
 ۱ و کن وا

 مای نت هتسخو فیمض هک مآ

 مآ ی نهدیپ راتب
 دایر دچیب هک یرایغ دشام

 عاى نتشیوخ هاب هدیه

 در دکن واتبوش بولوا للشموق یسجنزکس س

 ا
 رد هنامز رک تاو ںشرعد م رس

 درادرب دنکف کاخ هچ ا ردقب

 یظع ا (-- دم ریم) رو
 مک راس هددانآ .دشص هدع «بولوا نادر معزداآ

 تافو هداروا هی کی ندنخرات SANS وا

 رک وا ته وتو و دشعا

 هتسسد ناج

 ایم نیک و رهق نیدب تسمزال هچ نتش

 ایم نینزات یا

 N ی 2 نرخأتم ( ینطصم 34 دتفا اضص
 خاشم و ندهناغع ءارعش

 ۰ ردشعا لاحرا هد ۱۹ «هدلاح یغنی دلوا نیش

 جت با و نوح و اا



 ا ض ر

 تمن ربو هجرت هبهکرت یناتک « هبالولا رصتغ»
 | تب وش .ردشع | مظن فرش

 یدس مدالک آ یش "یمگیدلب ناع

 تا یدنل و ناع هدناهج هکزوا ندمزوا

 ۳ دی ادبع ناطلس نارنج ۱ اشا 2

 یرود ناخ ززعلادبع ناطلسو

 زکسو ؛ شل وا لئان هنف رش تب رهص «بولواندنسارزو

 .رظان هرم یخد هعفد ترد و كارکسعرس هعفد

 .ردشعا تافو هدنحرات ۱۲۹۲ .بودبا یفل

 رعشو ارزو ( لا اشاب اضر وا ندارعشو ارزو ( ۱و ی
 قارادرهم .ردیلن وز رط بول

 ؛درکص ندق دنل و هدرترومأم ضعب یک كل و

 هلیس هباپ یو دم همصاع لبطصا هدنخرات ۲ 4 6

 باح هلتارزو هنر هرکص هنس ربو «هنغلماقممتاق بلح
 تاکرح شعب هد ۲۲٤۹ «قرەنلوا بصن هنکلبلاو

 ذخا ییاشاپ دواد یسلاو دادغب نانلو هد نا

 هلغلوا قفوم" هدنترومآموه «پولوا رومأم هتفرکو

 هدنخح رات ۱ ۲۰۷ و ؛ شفلوا نیست ةنکلیلاو دا دغب

 نلاصقنا هد ۱۲۱ «قرهنلوا لقن هنکلیلاو ماش
 ::ردکنوا تب وش .ردشعا تافو هدماش دقاتم

 دق ورم یا فا ةلصو لایخ تفر و دمآ

 دمو رزج رایا هدمهنیس ی اب رد رد روک

 ناطلسناکق>(ح یعلییازج) | عام
 ززعلادبعناطاسو ناخ دیجادبع ۱ 9

 .یدایریازج لصانع «بولواندنناریشمیرو د ناخ
 - ومآم يک یلیلاو بحغ سلب ارطو ینلظفاحم دارفلب
 .ردشع | تافو هل وا 03۷۲۹۰ و ؛شفلو هدراتر

 .ردراو یسهلاسر ر عوبطم راد هنلاوحا رب

 نوش اوستا اصلا ۵ ۸ 1

 ا 1 نر | اب اضر
 مطق هدهلع تلود تمدخ «هلترڪش همور هدننس

I OLENهک  
 ا تل رع راتخا هدهمرکم هکم تاو ؛شفلوا

 تب وش .ردشعا تافو هداروا هدنځ رات ۱۰۳ و
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 تسروس اعدم و فود شنا هک سیر

 ام بلطم زوم مدام تست ناگ

 ییغوا كوس كهاش ردا ۰ ا

 هدنځرات ۱ ۶6 «بولوا ارریمل اضر ال

 .ردشغل وا لتف

A ۱ ۱۲ ی صاز 

 ارش لنافع یربه نرق یعثوا| ۰
 ا كاد کیا ندنس ییاضر

 یلج ابب « بولوا یهبلف ( س دوم ) ییجنرب
 ۱ بو دا باشا هب يلع ی دروم هکغد

 هباش اب مسرو ؛شعا كولس هب هب دن شق ته رط ه دعل

 هدنت رادص نامز ثكملاراشم «هلسسح قلوا قب وسنم

 عج یسوف «كرەدىا سک رادتقاو دوفل رب كوي

 شعازق ناماسو تورث یلیخ ربو ؛شلوا مارص بابرا
 وا تب وش .ردشغا تافو هد ٩۸۸ ۰یدا

 صالخ ندتربح بادرک لد كلف نیعا

 یلکیسک ۱ راکز ور ردیکلکیسکا راکزور

 ۳ زدم یی
 یسیضاق سدقو لوسناتسا هل ا اولس هب اضق قیرط

 تي وش .ردشغا تافو هدسدق هد ٩۸۵ و لوا

| 

 هن اناچ یروک ولرا و ممشچ ندهب رک یدرغآ

 ها راب و فرب مدل و ط هدت-8 رو هآ اد رد

 ا ا ید ندنسارعش نارا ناش
 ا 1
 هدکما شبعت هلتساتک «بولوا لناشاک یسجر

 تاج هللادبع «بودنک هئاسارخ هد ۰ «نکیا

 :ردکنوا تب وش .ردشفلوا لتق هلا كکي زوا

 دییط لد شما هک سب زا كاچ كاچ دش ما هنیس
 دوبن یرب شمش مذ زا مک وت لصرو :مدسعو

 -اننوا رطش بولوا یل ( یر) یسخکیا ےس

 یعابر وش . یدا راو یسهلماک تراهم ید هدقم
 ا

 دوخ نف یایر aR هد رگ ىا

 32 د ناصع سابلزآ هتسارآ
 تدعل زا اور تندرکب تسیقوت

 دوخ ندرکزا ما دنا و نم فک

 رومام هنسهظفاحم كتسوبق تنج "

 هردیعا كکلم رب لاوصر

۹ 0 ۶ 

 نرخاتم نارا ( نیسح دم ) نآ

 هناتسدنه «بولوا ندنسارعش 2

 هردشعا تافو هدارواو «تماقا هدروه ال «هلتاحر

 کا تب وش

 ۱ ما تشاد رظن روظنم و یور هی

 ¢ هد شاد 9 دند رپ هک تسینیتسآ



 هتغا حس درعس كاتبالو سیلتب

 هبحات هدنساضق ( نازرغ ) ات ۱ ناو | و

 هنیرهن ناتېم عبات ههلجد بولوا هبصق رب یرکرم

 یخد تل ٩ كدرمسو هدنراتک شا را دو 0
 اا ندیم قر توت تس اضق نازرع یسهیحات

 - اضق کیطوم و هاروک ذم ءاضق الامش «بولوا ق

 ید غو اوج هسا درس ےب
 درک «كرت یسلاها .رددودح هل الو رک

 مق ؛بولوا بک ندیدیزبو ینادلک «ینایرس «یمرآ
 هتامولعم هدنقح یسیلاماو ارق رادقم .ردلسم یمظع|

 هلنااونح راسو كم دوم برا یادت 8

 .ردترابع ندنعاونا كراهزبسو هوبمو ندق واو

 «بولوا نوتاخ رب ندناباح 3

 دل نم دنفا (ملص) هلال وسرت رضح یوصر

 .-یدنا یسلدازا

 ٩" یوصد ۱
  EE ۳بز هح زدنکتسا ارا

 اشم بول وا ی هنزن ( الال نیدلا یضر ) یسیجترپ
 وا بوسنم هنوفوص قیرط .ردنداطصو ایقنا ری
 روپشم .یدیا ندنناد ص یربک نیدلامجم خیس « بول

 ی قد .ردیسهداز م ترم ان

 و گن و

 تسهوت راتفرک لد راز ناج مه

 تسهر رادیرخ ناج رازی لد مه

 هر مت هلا هرونم 4 صد بم

 .ردغاط رب
 زکس

 ر

 رارق هب دراد با وخ هر تلط

 تسهونت رادید ی وزرآرد هکش ر

 رهاشم ( یرواشی ندلا یضر) ا چ
 عاقجا هبلط قوح رب هنسل رد هقلح .بولوا ند

 .ردشمتا حدم یعامط یسلاو رهنلا ءاروام .یدردبآ
 « طب » زیاد ههتف .ردشلوا عقاو هد ۰۹۸ یتافو 1

 :ودکن واتس وه .ردراو یوم تی هلساوخ

 و” یور بات ردنا تسدنام نم مشچ هشیمه
 دراد م هک مراد یمه شدیشروخ شیپ رد نآزا

 .اتسدنه «بولوا ین اهفصا ب اقآ) یسحخچ وا ےس

 ۱۰۲ هدنندوع و «شغا ,تحابسو ریس یخ د هل

 کو تب وش ردنا تافو هدنخ رات
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 | ناوضر س .ردعقاو هدنسیبونج برع تعاس ۱۹۹

 | .وصحم .ردقاعص تزاب یساوه .یدمهنلوا سرتسد

۱ 

 ی ی و

 ماجب نت تسیلاسیخ وت قارق رد
 ددرکیم سن في رع» سولاف وچ هک

 جا ره بول وا لناسارخ یس درد س

 وا ۱

 دلها ش و اتم لدرد نوخ یدمآ نیما

 دما یر ابهص شن یف فکر حدق

 ۳ هاو لزارش ( یضن م ا ا یتا

 32 ۳ وا تس وش

 دو داد نآ تشا دیدیم دادیام هچ ره

 دوپ دات وا *یلیسس اا هال وا «یمصخ

E 253هو دکن وا تب اوش بول وا ل(م)  

 تسیزیرنوخ و یجک شرادم غی نرچ هکره
 دراد ردو هک دشوک همش اغ قلخ

 -اداس ( ناهترا) قودس رق نادمه سجد تس
 یار وش .ردندنرلاز رم یضام سابع 5 ر ا

 ا

 یراد ینارماکو شیع هک دنسچ ره
 یراد یلاوج ین و ی هل بوب#

 مشچ رد یبآ ه و یهآ رکجرد ی
 یراد ی اکدنز هاچ رسر تک امت

 هات راب ( ىلع ندلا یضر) و بس

 :ردکن وا تی وش .ردراو

 تسد ولخ ناج رظنم رد ق۶ رس شلایخاب

 وک شابردرب "دین نآ یر ناجرج تسيل

 هاشم ( سخا ن نیدلا مجت میش )۱

 نا .ردیل دابارتسا بولوا ندنو وح ]

 ۰ شا حرش نس « هفاش » و « هیفاک» كبجاح

 یحر

 هو دعا تافف هد

 تلود سل دنا 3

 هر دیصلخ كماشهن نهرلادبعنالوا ید

 : ۱ ى ندلا ید
 فس ول جاجا وا)

 ریهاشم ( هردبح ن

 ینیدلوا یلهبحر یردب «تولوا ندمالسا یابطا
 هدرمع نا هر زج هدنرا 6 نم دن ههاللاخ

 اقا هدهحرو نیبصت و هداروا تدمر و ؛ شو ط

 ېط نف «كرەدىا رفس هرصمو دادم هدعب «هلتم

 هدقللاک م دن رات ۵ ۵ ۵ م ندکدتا ا

 وا «بولوا لصاو هقشم د راز هلردب نالوا و

 حالص روهشم ندهبوا كولمو ؛ ؛(نخلوا نک اس هدار



 ۳۰ اند

 ی ض ر ۳۳۸۸

 و هنتبابط یلاتسراع قشمد اشا 0
 ینرمعةیش «قرهنلوا نیست هفاکت اصصخ هنسیدنک

 قوچرب بوریک هلیسیردت كبط نفو هلفئاطو و
 بودا تافو هدنم را ۱ . ردشم ر دشبت ابطا

 باتک» كطارش . ردشفلوا نفد هدنوبیساق لبح

 وا حرش یینیدلوا شمزاب كربطلا نا هن « لوصفلا

 تاتک كسنح « بولوا ی « بذهت» ر هرز

 هنلاکا « هدهسیا شا راصتخا یخد ین « لئاسلا

 (یحرلا نب نیدلافرش ) لغوا .ردشمامهلوا قفوم

 . ردشلو ترپث هدبط یخد

 و ندالع ماتم ۱ یطاش ندا

 7 ندنشا وم

 ۰ ردشعا تافو هد ۶

NIEبول و » 

 5 ا ت 0 یزاغندلا ید

 a تاک انار ) مصف الا »

 نوا ا كولم ( = 2۳ و
 ادا نسل توا ی 7 و

 هشروکذ دالوا E . ردىزەق

 ؛ شمر وس یغیدلوا ارحا ندرلن وا هتنطلس بودیا

 - ارت ماقمم ق یسیدنک هدیلهد هد ضعب قح

 واخ هتسم هد ۱۳۳ هیرکص ندشقا . ی
 داعقاهچ رتٌهبحاص هرکص ندهاش زوریف یردار ندا

 هدنزو زکلاب و ,هدنتفاق كکرا هضر . ردشلدا

 تسایر هناود «هدلاح یییدلوا باش

 ردیک ید هرفس «بونښ هاو ءردا تور قلود
 (فسوتلا) AL ده رس هدنخرات ۲۰۴۷ . یدا

 ,هلکعود هنفرط كنو یخد رک «كرەدىا نابصع

 «سبح یآ چوا بولوا راتفرک هتراسا اطلس هضر

 هشرزوا یلهدو جوزت ندنفرط ( هبنوتلا) هدعب و

 ھوا قوس هدر هدم ناو
 بواغم ندنفرط هاشمارہ

 راودنه شعب رار هلا هضر هدنرارف « هلفلوا

 : ردرلشفل وا لدق ندنفررط

 نهرلادبع ندنس ه وما ك وام سادنا

 یسهقتعم هبراحرب کا

eyهلبس هداعلا قوف تراهم یهدهقیلس ع نسحو  

 رومإ بود ت

 یردار كنهضر هنوتلا

 | هیضد

 بک ی
 نا ا

 . یدشتا ترپثو |

 دنفرط منغ نب ضایع |

 وصتم «بولوا بوسنم «هیشاتکب تشرط .ردشمتا

 "همالسا هللریرح تداعس همانرب ررح هترزوا یرد |

 ندننافو كناجرادبع هلاراشم . یدا شلو ترهش
 تدص 5 | «بودا تحاس هب هبق رش كلام ب

 ۳۳۵ ترا ظاستفس هلا تلح ۱ ۰

 ۳ ۲ زا تر هدنرت ۱ نابعر
 . نلیردنوک ندنبناج حارجلا نب هدیبعوا هدنخر

 و و عن الص ك

 ا هلودلا فیس «بولوا بارخ ندهلزاز هدننشرات
 هدنوک ۷ ندنفرط نادم سارف وا سام ندب

 ۳ بارخ هدلاح يدم . یدا شلدا راعا

 ات موج

 AE اد

 لسن هدزاعح ضرا ك( مع ) لبع 1

 | ترضح .ردیسهجوز ینیدلوا شمل نی ندب رع
 تک ا دالوا كکرا کیا نوا ندهلاراشم
 ۰. یدشم

 «بولوا تفص و رزرو ا هات

 .راربد ( انعرلا ةرصبلا )

 ندهسامح ءارعش تم 9

 ۱ رد بر ۱ یار
 شعب هدرصم تدمر هدننامز رلاشاپ مهارا و ىلع

 |S 05 ر هام هد «بونلود هدصانم

 تافو هدنحراا ۸ ءهرکص ندق دلاق جولفم ردق

 وا تب وش .ردراو یراعشا هناف

 نالا قیدصت ییدصلاب ول و ملعلا ا ویلطا

 ردهدوجسج هراومه برسیمریو تیاغ هاع

 هلق رب روهشم ددنتھج ( مر ) كنع

 .یدنا یعسا كن هبحأت ر و نرعد

 ترضح «بول وا ند ها ( یمیح زا

 3 هنسیدنک نمدنفا (ملص ) کر ۱

 - همای یتسهووق هلا یردو هیعر و شا توعد

 و نالوا فرغم هلمالسا فرش « بوبل
E REیدیا شلیا راطخا کج هلک الب رب . 

 قالبروس لاسرا ند( ملص ) هللا لوسر بناج هذعب
 . .بولوا ذخا یلغواو یلام ندنفرط یلتآ رادقمر

 «بولکه یون ترضح درو جا قالخ یمادتک



 ی

 هدنسهطخ انامو كتهسور (682) )۱+

 اا
 ۔ ونج برغ ادتبا «لکشتلاب ندیاچ یکیا ندیا ناعبن
 یرعوط هلام تیاهنو هب یلاعش ب رغو هب رع هدعب «هبیب
 قبطلاب هرکص ندنایرح كلهرتمولک ۱۸۸ «قرهقآ
 ریس « بولوا دودسم یرزغآ . رولکود هنزکد
 ۔زو لاس یلهرتمولبک ۱۲۰ ,هدهسلکد ماص هتنافس

 ها هکمر دنیا هتسارکو هکمرد

 هات هناناسا هداشما ( 1عع۱ )

 - وا هبصقر هدنتهح قرش كسا هناواه و هدنتلیا §

 . ردراو یسل اها NS «بول

 ندنرارادرس امور (۸1115)

 9۲۰۱۷ دالا لف روز | سولوغر

 و ؛ شا قلسولسنوق هعفد کیا هدنرلخترات ۲۹
 هلرلىلجاتراق هداق رفآ و هيل” هدنغلس ولسن وق یعتکیا ۱

 یدقع هلاصم «هدهسیا شک 6 ‹«كرەدىا ه رام

  ومدک ال هدنسا (بیتناسک ۱) :نکیا هدننارک اذم
 وا ریسا و بولغم هدسنوت ندنفرط یللکوکر یا

 غیلس یتفیلکت ارسا ؟هلدابم هدنخحرات ۲ ۵۰ « بول

 هامور هدهسیا شفلوا هلخم لیبس «هرزوا كعا ۱

 یرایلامور «هدر كحهديا دارا نیلکتو «هدنل وصو 1

 وا زوس ییدرو «هلا قیوشت هماقتنا ذخاو هرح ق

 هر وکه تاور «بودا تدوع هح أت رق یسیدنک.«هنرژ ۰

 دمو .ردشمرو ناح هدنتلآ رلهنکش| یلتشهد :

 ۔ وص هلئاه ندنفرط ابدا قوجرب قکرح و كروسج
 . ردشغل وا بیر و مظن هدر

 (تایغر
 یارح (68۷01021) هسغر دوخاب
 ةقاس )و هد رع یانم و

 وا لیقر دوی نكاس هدنونج تر الا
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 :ورال ) ا «( هنکع ) ًالاعش یراتکلام بول

 لوح یخد اقرش هل دالب مل د دلو ایونح «( نیس

 . رددودحم هللا

 ۱ هعافر

۳۳۸۹ 

 میلست هنسیدنک ی غوا «هصاوا فرشم هلمالسا فرش
 . یدا شفلوا :

 ) تاّساک |

 ندناو تنازعو شمروس هداعا كرهدا ۳

 ؛هرزوا قلل ۲ ندنرایوبن بناج «نوجا قمام اق مورحم |

 ۲ فرق

 هعافر) س ردوا دیش هدنسهعقو دحا هک ([ ید

 اوت ناب ربلا سیلو» هک( یراصنالا تباث ن
 لوزت تس كنسهعرک تا « اهروهظ نم توسلا
 یجرزخا عفار نب هعافر ذاعم وا )س . ردشلوا

 و هدنتعس هبقع «بولوا ندراصنا نابعا هک( قرزلا

 : ث:دحر قلعتم هزاعو «شفل و رضاح هدناوز رک ا

 - رام نیفص و لج هدعب . ردش۶ا تاور فیرش

 بس رد فلو ہد وضت م ترضح تسعم د

 یراصنالا دز ن هعافر ) س . ( هلربنز ی هعافر )

 شمل ا ینحالسو ینماعط كنو قريبا ونب هک( یسوالا
 دتا اکتشا «بوراو هیون ترضح دزن « هلغلوا

CSE 2 .(تاواه) كنس هریک هریزج (هوق) ] 2 ۲ ی تاكل كلا انا زتا انا هتک |  | | E ulوا ببس هنلوژت كوع رد تا » جا سان)ا  

 لوا ندنساز ربیخ هک( ییبضلا دیز نب هعافر) س
 فرشم هلمالسا فرش «ب ولکه ب ی رم غیبت رضح تناح

 « بونود هن دز یموق هل داعش همان ر و ۰ شما

 تاساکرخت .یدا شعا لاح دا همالسا ند هدیرلن وا

 ادها هلوکرب هایس هدنعسا ( عدم ) هزم دنفا ( ملص )

 .ردشلوا دیش هدنسهراحم ربیخ هلوکو هک« یدشمتا
 "هرهطم جاوزا هک( یظرقلا لاومس نب هعافر)

 یسیاد كنرلترضح يح تنب هیفص ندوب ترضح
 قالط ینسهجوز هد ( ملص ) هللا لوسر دهع ؛بولوا
 هءافر هالوا ) س .ردناذ و ندا قیلطت هللا هثل

 رضاح هدنسهعقو هبقع هک ( یراصن الا رذنلا دبع نت

 ۴۲  هدهسا شقیک یخد هتسانع ردب و .شفل و

 هنس هظفاحم كن هس دم سی دنک صدقا ( ملص

 همازخ وا ) س . یدبآ رلشملا قوا رب e ی

 وا دودعم ندزاع لها هک( ینهلا هبارع نی هعافر |

 ( یلاسلا یجرزلا ورم نب هعافر دیلولا یبا نا )

 رضاح هدنرلازغ ردب و هبقع « بولوا ندراصنا هک
 بس ,ردشلوا دنهش هدنسهعقو دحا و « شفلو |

 ن هعافر) هدتناور ر هک( یظرقلا هظرق نب هعافر) |
 ثرالا ن رشبم نب هعافر) .ردننیع لاو |

 هدنسازغ دحا رار هلردب هک( یرفظلا یراصتالا | كتاذ چاق رب رز هجو رب ندبات

 ی دوخای حورسم نب هعافر ) س . ردشفل و رضاح .اصنالا سوا ن هعافر ) : ردیسا

۱: 



 آ فر

 .ردشلوا دیپش هدنسازغ رببخ هک( یدسالا خرعشم

 تاب هک ( لبشالا یراصن الا شقو نت هعافر ) س

 ۔هعقو دحا رار هلتناث یردار هدلاح یغیدلوا نسم

 تلو ندیلاخ نالوا ش
 یر ن هعافر هثمر وا ) و دی هل دن

 تب دحر « بولوا دو دعم لد هف وه لها هک( یهتلا

 خد ندناراصاو تاساعص س

 ترضح « بولوا نوتاخرب هدنمسا ( تباث تن هعافر )

 هردندرلن وئاخ ندا تعس ه ص دنفا ( ملص ) هلال وسر

 ابعسلاونا دیسلا ) ىعافرلا نا دوخاب
 رهاشم ) ىلع | یا ی دجا یعافر

 هلا ه رصل «بولوا ندنتهرط نارب و ندهللا ءالوا

 ( دنن ما ) كنس هبحات حاطب عفاو مات طساو

 هقف ۵ بولوا ته تللا یبفاش را دل وته دنس هرو

 * م هلک همالسا زونه و هدنس

 . ردیسیوار كف رش

 .یدبا راو یخ د یس هب رعش تعیبط و یس ال وط دبه دیعفاش
 و یندابعو دهز . ردوسنم هتاذول هرعافر تشرط

 .ردلوقنم رداولضعب هدنقح ینامارکە لىسەدىھ قالخا

 4 رق بودا لاحم را هدنشاب ۷ ۰ هدنخ رات 0۷۰

 یدالوا .ردمانا هاکترابز یرق نالوا هدهروک ذم

 . ردشلاق یدانحا و دالوا كردار بولاق

 هرزوآ قلوا نانی کرام ساغنا تب قیا ر 8

 : ردلوقنم

 مگرک ذب یلق ماسه یلیلنج اذا
 ی ماجلا حان اک حولا

 یالاو مهلا رطع باع» قوفو
 لا قفدت یمالب را کو

 اغ ناجزرا كشالو ر | هیهافر

 هدنس هس رع تهح كعا ےس و هلن

 یسهبصق ( سناجرک ) نالوا یزکرم «بولوا اضقرب
 «ررک شرک .ردعقاو هدن رع تعاس ۱۵ كناتزرا

 یدنک بلا و رکوز « روقچ هبصقعم « فرش كلم
 « بولوا یواح ی هرق ۱۷۰ و هبحات ٦ هلرلمم ا

 -اط قادرا یسضارا ۰ ردراو یسلاها ۲

 یسهشاننا هوق «بولوا ترابع ندنرلکتا برغ كنغ

 راسو هبرآ «یادفب یلالوصحم . ردهدلاح طسوتم

 ۶ شرح هه «منلش زوراق «نؤاق .زبوج هلنابوبح

 یسهسلحم تال وم . ردترابع ناوهراس و توت

 هرلیش یک باروچ و هداج "مک هلا لاش یداع

 ٩ هحسو عماج ۵۱ هداضق نورد . رد رص

۰ 

ARS 
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 E ۲۰ «لاح ۲ a € نادص ۳۲ «هسردم

 ی ۲ ۵ و نورف ۲

 كنهزغ و هدندودح رصم هلا هروس ) و

 مکصسم هدنسیب بونح لب ۸ ۱ حفر

 هلیعسا (۴۵ مانا افار) هدعدق نامز .بولوا هبصقر

 روم4یخد هدمالسا رود لئاوا «یکینیدلوا روهشم
 یج درد هدعقومول لوا هنس ۲۱۷ نددالمم . یدا

 هروس «بودنا بولغم یخویطنا لوس سویلب

 تا هبصق و یوه توقا . یدیشعا طبض ینیطسلفو
 یفیدلوا روهشم هلیترارش یخد كنبرلبلکو هارازسرخ
 . رولدا ناب

 ینمدنفا (ملص) تاتناکر غ ترضح 1 و
 عطا یسح ندا مفر هحارعم فرفر

 و تاو جارع

 ع یارعش ام 5 ۰

Es۱ ۰  
 :ردىعا كناذد ترد ند ی 7

 ا ماس ناطاس رود ( س یلج ) يدعو

 یلغوا كني دنفا نما برج یلج نالو هده وق ل

 . ردشغا تافو هجهرکص ندنخ رات ۱۲۱۲ «بولوا
 1 ا تب وش

 یانعر بوبح روس کوک هلقشع ردینغ
 ردند-رمشم رلانغ تعفر هيا بجعت

 یلیرق لصانع ( رکب ولا) یبیینکیا بس
 ؛شفل و هدن ران اڪ ناود كنارزو ضعب بولوا

NENناشاپ بیج یسلاو دادفب قبسا هدنخ رات  

 بو دیک زاجح بن اج هدنتبعم هدنکلنیما نونامه رص
 هعفد يا ۰ ردشع | تافو هدهرونم ةنندم ِ | دعب

 كناشاپ ییوفص یسوم نالوا شا ینلرظا هیلام
 کوا تبوش .ردراو ییاود عوبطم . رد ردن

 راب خو هدایهمم سلج قی وا لکلک
 لوا ارسهیشن زآرب هدنس لد لبلب یا

 لهسور ( = نیسح جاحا ) یسحچوا بس

 ینل هجاوخ بتکم و ؛شنوط هد ۱۲۰۹ «بولوا

 بتص . ردشعا تاقوا راما هلبا للحم ثلث طخو
 هلمناونع « عافترالا ةصالخ » راد هعافتراو ییاود

 نکن وا علطم وش ۰ ردراو یسهلاسر رب

 ردنافرع ها یاضص تقو اعاد رثرعم

 ردناسحا تقو را رم ردمح ر تقو رار ڪس

 .ړد هد ۱۲ ۳ ( بس لبلخ ) یسجندرد س
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 2 EES تب

 تعقر لیق فاص قالق نايم ندهدیک رای

 فابرک هل سرید ِِ هدا نف باکرچ وب

 | كب تعفد

 ك ولس هنکاس :هتصاخ نارو یلغوا

 تود هرتسانم هلت رومأم باأستحا هدعل و «شّعا 1

 ِ ردشع | تافو هداروا هدنخرات ۱۵

 ر دکن

 رایوا یدشمهوت هتعفر کی دیا رامد هجت وب

 كد زا نعفلا ۰ هلعف ۲  لوا هه

 هسا رد قیرط بولوا ییغوا كناغآ ینطصم ئ ريم

 ۱۲۵۱ ؛نکیآ هدنتولوم هعفر صاوخ «هللا كولس

 عوفو هدنخ رات ۱۳۰۰ . ردشعا تافو هدنخحرات

 ییناونع « یرخ نشلک» روصم ینوامه روس نالو
 راو ییاودر هامناونع « رفظ نیع» و یسهموظنمرب

 دل هدر ردناک ربت هئاح

 هلهرغغ ردناهح راده رن

 یلروصن» نصح ( نح رلادبع) یسیجج وا بس
 هب هيشاتکب تش رطو ؛شمغوط هد ۱۲۲۳ «بولوا

 / ِ 2 : راکت وا: ملطف وج ی دا یک

 ردیلناک و ربت هلطرش هک كزوک كشاق

 ردیاناشن قشاع نس همهسوا مک توط

 هدام « اشاب تعفر لبلخ » ] | اشا

 ۳ هلبرویب تمجارم هنس تعفر

 ند اک یا تم ۱۱ م :

 ناخ دا E ۱ اشاب تعفر
 هلسورت . ردشغا یفلرظان هبلام هعفد جاقرب هدنرود

 فور ندا تافو لوا هئس جاقرب « بولوا روهشم
 . ردیردب كناشاپ

 نیرخاتم ناربا ( س مبهاربا ازریم )
 .ردلزرت « بولوا ندنسارعش ۱ یعفر

 .وس هدنفسو كرمك . یدشعا تحاس ها
 : رددیرامها لج تب وش کل

 رد ۀناد وچمه هک ینیمز فیطل نانچ ۰
 ریودت زا دطلدب دتسفا "هرطق وچ وود

 | وش . ردشفل و م دنخسم هدهبلام «بوغوط اا

EE 
٤ + 

  ( 5نرخأتم ( یدنفا س دمت جش
 نددنبشقن خیاشمو ندهیناثع ءارعش | اش

 هدلاح ین دلوا ندنلحاوس زبک د هرق «بولوا «

  ۸دجا ناطلس تدمر یلدورو هنداعسرد هد,

 هیهلس «هرکص ندقدلوا نیزکهرح هدنسهسردم
 هد ؛قرهلآ ها ند دنفا E ع یهاکرد

 در ت
۱ 

 تسول ا یراخم دما ناک هدنراوح ییابق نوا

 . یدردا ملع رک م كال

 «بولوا
 را هناشيورد

 : ردن دهلجوا ملطم وش ۰ ردراو
= 

 لوا ردلکوک ےک هناشاک شنک ندیسرکو شرع
 ¢ لّوا ردکوک مک هنااح روشکح هاکتخت

 یفددلوا هبحاتو هصقر فاضم هسه ۱

 . رولدا ناس E ون

 -اقاز ) ەدەتبسكم ( 101810 )
 - اعس (هوتونالبو) كنتل ایا (ساغت ی

 اها ۷۷۰۰ رار هلرلراوح بولوا هبصق رب هدنغ

 . ردراو یسل
 وا نوناخر ندناراصناو ندناساح | ٠

 .ازغ .هرزوا قفاب هراحورجم بول ] ۰

Nفالتخا هدنتبص (یجایرلا  
 راندا دع ندنسباتو نده باعت «بولوا

 . ردراو
 كنيشکی یا ریزهجورپ a تامل مفر

  171 eافاضم ناهفصا ( دوعسم .

 ا فورعم هلکغ.د اا سابع) موی ندنت
 .یدا ندتنارقا ثلمعاعسا ندلا لاک .بولوا ندنس

 یو لک زا هععق وش

 زور ره نچ تنم یہ و فطل مسن

 داد ناحعر یاهء-د ایص داب تدب

 دربا وٿ نان بیهذز ار دوسح

 داد ناشیرب رطاخ و خرپ فاز وچ

 هدشاور ر ( یزاربش نازم ) یسعکیا جی

 هدتاور ر رکید و ندنرارصاعم كيلس ونا و هلظنح

 وا تس وش « رد كنسا رعش یرود قوعلس لا

 غریس دش روقن نام تبعع زا رچ

 رسقا اپ دید تسناوت

 شب نام یارعش ا فر

 : ردصلخ كب اد

 ار سورخ



 ی تگ ر

 هسیردن قیرط هدنحرات ۱۱۲۰ «بولوا یللوساتسا

 ندق دنل و هدنرلت ولوم هسور و هطاغ و ؛شلوا ل

 هدنخ رات ۱۲۱ ۱ ۷۲ «زارحاالا نس هاب هم ؛هرکص

 | هدعبو هنفلیضاق لوسناتسا ار هلفلوا اط الاسر

 «قرهنلوا بصن هنکآرکسعضاق ییا مور و لوطا

 تعل رب علطم وش .ردشعا تافو هد ۳

 ؛ ردب دنش رش

 هايد یدلک تلاسر كئروا دیشروخ بش وب

 هیاس هلام یدلاص یرو كنافطصم د#

 | -اتسا ( یدنفا ب دحا جاما) ییهنکیا سس
 و ؛شفلوا هبرت هدنولامه یارس « بولوا یللوبن
 لوا ناخ دوم ناطاس هلا یزاغ ناخ دا ناطلس

 هب هنر دا ه دعل بونل و یرابرهش بحاصم هدنرلنامز

 | یدنفا تشن هجاوخ ندارمش یلغوا «بولوا بس

 ج ۀضيرف یافیا «هلتعزع هزامخ بناج رار هللا
 یرابرهش تحاصم هس هدنندوع ا ندکدشا

 تسوش . ردشع | تافو «هدلاح یی دا وا لئات هنف رش

 و

 ندیا نادرکر س هدتبیغ ودیا رود ندنکسم

 كسيمنس اناج هسقوب ی معلاط ی موس

 وا رش هک د (عرفر لد ) ینسعچوا يج

 هتداعسرد «هدلاح یغنب دل وا یرک رابد لصانع «بول

 بنارص مطق بودا لوخد هیلع قیرط «هلدورو

 تافو هد۱ ۲۳۱ و ° شوا یسضاق رصم < كرەدىا

 ا هعطق وش . ردشع |

 مرک هاکن یدتبا بود فراهزال لفط لوا

 ردیسساباب نازبرط بیقر قوفص یزوب
 یردام یلکحا كرغاس هک ی قیرا

 ردیساباپ دوس كرایقاص هدنافم ریپ

 هداز یربسا ( یدنفا س دم ) یس درد بس

 قیرط هد ۱۱۰۸ «بولوا یلغوا كتبدنفا لیعاسا

 هد ۱۲۳۰ و هطلغ هد, ۰ لا كواس هسیردب

 «قرهلوالثأت هنتیولوم همرکم ۀکم هد۱۲۳۱ و رصم

 هد ۱۲۳ و ؛شلوا یبضاق لوناتسا هد ۳

 . ردنوفدم هدنراوح یهاکرد لس ۰ ردشع | تافو

 : راک وا علطم وش

 . يتحوك نادنسخ ةع یا كبل مسدت ریق

 رتسوک ناهلس رهم ةعشعش رولوا هذ

 یر

 دم هداز باک ابطا رس ) یسیجمرب
 ۱ ( یدنفا ب

 ی فر

 یحشاف یرد بولوا ندناضق E بس

 .ردشلو ترپش هلبقل ( ینالاک) هل بتهح قمل وا
 تب وش . ردشعا تافو هد ۱۲۳۷ ۰ ردبللوناتسا

 :ردندنل عرب یغیدلوا شم لوس هدنقح یعارج یحمءاسرب

. 

 وم مااع هدنا ز برق | س”

 هعکار تعا ےد تعا س هرهیقیچ لید و راک

 -وا تی وش . یدبا مدار ییرشم | «

 ی

 درادن مرج یروخ هدا را هبعکر د

 تسکرزب هاخ نیا بحا-ص نکم هشیدنا

 وا ندنرادمکح لد
 یلغوا كناشلاميفر «بول

 « هدنخحرا ۱۱۳۱ .ردنوروت كماش ردام و

 یلهد ندنفرط تاداس ,هنرزوا یطاقسا كريس خرف

 تافو هرکص یآ جوا « هدهسیا شفلوا دامقا هنتخ

 ردها

 ۱ تاحردلا عیفد

 دا رکا 2 ۱ نیدلا عيفر

 نوا ,بولوا ندارعش نشین ) ۳۰ ۰ (س

 ۱3 ۱۱ هک رتکراو ییاود یواح یم كس شب

  هئلوا سرتس د هن راعشا : ردشفل وا لاک ا هدنگ ر

 ؛ ی ده

 5 ندتسارعش نارا : ٠

 ۰ ردى” ۰ ٠

 رتکت وا هعطق وش بولوا یینامرک یسیجنرب

 نکم كنج ثلف اپ هاریتس خرچ اب
 نک« كنچ نوچ هلان هنامز خز زو
 رهوک ايرد بآ ردو رز كاخ رد
 نکم كات لد وت دنراذکن عياض

 ا ا ناهنصا یيعکیا
 [«هلروس تعجاص هنسهدام « عیفر ا ردندنس هب

 ر زعلادبع دماح وا :
 Ta نیدلا عفر

 كنسهطخ نالبک بولوا ندمالسا یامکحو اطا ریه

 . وط دب یغد هدهقف . یدیا ندنسهبصق ( نالتف )
 هلیسی ردن هی و هبهقف مولع هدقشمد ,بولوا یسال

 « بولوا یسیضاق كسامب هدعل و ؛ شفل و لوغشم

 هدنکیدتبا طبض قشمد لیعامسا نیدلادامعلاص كلم
 یلیخر و ؛شخا بصن ةاضقلا یضاق ییهجرت بحاص

 كنبلاها یالهح هرکص ندقدنلو هدلاقا لاک تدم

 ٩6۸ «هنرزوا یرلتاکش ندنفل زسداقتع| كنسب دنرک



 اه ید تم

 ی فر

 نا .ردشفلوا لتق هلرصا كملاص كلم هنب هدنخمرات
 ؛ شا حرش ی« تامش » و « تاراشا» كنانيس

 هثدح .ردشللا راصتخا ىنمسق تابلک ك « نوناق » و

 « ىنا تیدح نم دیناسالا ام عج باتك» قلعتم

 . ردراو یخد نیا هلمناونع

 دا ند هه نا ۰

 a نیا | ناشا عقد
 رددوا لوتقم هده راغ یی دتا هلهاشرادناهج یرد

 ۔ارص هنراهدام « هش رادناهج » و « هاش رداپ » ]

 | . هلروس تعج
 ناتسدنه ( زور

 - وا ندنسارمش ریه

 هله » روپشم نالوا یواح قب كس قرق « بول

 . ردسحاص كنسهموظنم « یردبح

 هاشو ؛شمغوط هدیلهد بولوا ندنلسن یدپهشم

 1 لڌا ناخ عفد

 دوس رفعح

  كنسهعلق ( رایلاوک ) تقو لیخ هدشنامز ریکلاع

 تافو هدنخرات ۱۱۲۳ . یدا شقلو یظفاح
 .ردراو ید ییاود بم . ردشعا

 كتاذ ۹ ندهنامع هل یامدق ۰

 : ردیصلخ ۱ ید

 ۔ اتکو رعش «بولوا ییهیسامآ لصانع یسبیجرب

 ناخ ماس ناطلس ءهلغملوا ینراهم هدطخ نسحو هددت

 هدازاشاپ لاکو «شفلوا العا ىمةترع هدننامز لوا

 اع هنرازوک هدعب . یدشقا هرعاشمو تب هللا

 ۰ دعوا یراط

 فرامتم هلکغ د (یعیفر لاپوط) یسیهنکیا
 بودیا كولس هباضق قیرط . ردیلللروچ « بولوا
 . ردشعا تافو هد ۹۸۳ و و هدرلتنأان ضعب

 نر دکت وا تب وش

 راک اک رار هدکلو مدرولوا 3 وک

 راکزور نر وک ین آ پوروک قرچ میک مرقروق

 نا ا ندنسارغش نا ا
 9 كز ( اممم ۱ ید

 تل وش 9 هلروس تعحاص هن هدا « ییامعم

 اردک

 مدوس شردرپ اهبش هکس ب اپل هد وس دش اہ

 ا-عبل نآرب اهبل دہ یم اهبش هک مادی

 تاد کیا ندنسارمش نرخأتم سرف
 : ردیصلخم ۱ ںیھر

TINY اق ر 

 یحاص » هدکشآ ا« «بولوا ین اهفصا یسجرب

 نوا تی وش . یدا یځ و رصاعم كرذا

 دات نادلدر هات هک نآ تانک

 3۳ های هرسف ید هک نآ تساجت
 «بولوا ندنرلتسر ت ناتسدنه یسیعکیا بس

 ۰ ردکن وا تس وش

 تود و نعشدب و ینعشد تسوداپ

 و رادتسود دوب e یا ویا

 NYE هداسنفم «بولوا

 «بودیا مای راصا هدهسورو شین وط ا

 2 ردکن وا تب وش . ردشعا تافو هد ۲

 نادهاز دس هشدرد زامهلوا شک تیلس7

 یدمه الصا زاغلو لد یدارح وا همعرب

 لصا نع « بولوا ندنسارعش نار 2

E OC 
 «ڭرەذك هناتسدنه ده رگص لندعح یاغا «هلتع نع

 باستا ههاش رکاو « شا تماقا هددابآ ریکا
 یدک وا تیب وش ۰ ىدا شليا

 مس مهر ون یافص ریشعش خر

 دورا نوریب و درد ینشاچ وزا ات

 ووا ندهاض ( انقعلا هعسد نا

 ۷. ىلعي ی دافر

 تاور ندنسیدنک « هلئناس یفیدلوا شع روڪ

 . ردشع |

 كنم ترد ندناورق هدهش وا یر

 بلغا ET e ۱ هداقر
 هدنخرات ۲۰۱۳ ندنفرط دجا نب مهار ندنکولم

 E TN یساوق توام
 یدهم هللادسع نرو ماتخ هنتلود بلغا ین . ىدا

 «بودیا ذاخما تخعاپ یبهبصق و داد هنخرات ۳۰۸ یخد
 ۔ اھا اردت هداقر لک ا لق ه بدهم ییتخم ه دعت

 - هابو غاب زکلایو «شلوا بارخ ها یاخ ندیل
 یدا شلاق یرا

E eتموکح هدانابسا  

Eندنرارا توغمس و نروس )  

 بقلم هایبقل ( كيلوتق ) «بولوا یم سا كنيشك ی یا
 )۷ ندنسب دالبم ځرات ۸٨° یسجنر نالوا

 )طل ط دوخاب) ه را وتو ؛ : ش«ر وس RE كد هنخر |



 ھ قر

 یلکیلوتق اسر . یدبا شما ذاضفا تیا ییرهش
 یرلنانلو عبات هنبهذم كسورآ <« هللا مازتلاو لوبق

 ۰ ردشللا بقعل 3 ۳29

 ؛بولوا یناخو هر و

 هردشمر وس کف وک تا جاقرب زکلاب

 لندهرونم هنیدم (عاقرلا تاذ دوخای ) | 5

 وا عض ومر مقاو مام لىم ۳

 ترضح هدنسهنس یجشدرد كن هبون تره « بول

E €هدنحرات  

 أ یثراق 4شب رف ه دمو ضصدتفا ( ملص ) تاتا رغف

 . ردرلشمروس ۳

 هماقر
۰ 

 -ارف (M™° Récamier( — مادام "
 ترهشهدناس داو هدنآ و نسح ا

 - وط هدنوبل هد۱۷۷۷ «بولوا ندنرلنن داف شعارق

 9 یس هناخ .ردشع | تافو هد ۱۸۸ و نک

 . یدبا یم كنویسایس راکو ادا ریهاشم یک نایرب

 قوجر . .یداراو ىسەر راو قبح هللا لئاتسا مادام

 ققارحا هد رقت كنتافو «هدهسا شمزاب ر هرطاخ

 رشن و عج یرلبوتکم ضمب زکلای . یدشعا ما
 . ردشش وا

 ۱ فا

 «بولوا هبصقر هدنسب رع لاعش هرتمولبک

 . ردراو یسل اها
 ررر

 | ناتقر

 لب وفر
 هدنس هرا 0۱

 )Recana( هنارجام ) كن ایلاتبا (

 ه كن هنا ۳ مد اف 4 تلابا ۱

E 

 م هنر رهش هتفار هلا هقر

 رادعبا نرو ٤

 د رول عل

 رولدا ناس یوم توقا یفیدلوا هبصق

 ۰ كىلحو هدنغاعسو ون

 e قرهلوا هدنق رش هرم ولكل

 هرتمولک ۱۲ ندنبصنم یرهن ( حلب )و هدنسیقرش
 Nets « بولوا هبصقرب یزک م اضق عقاو هدیراقو

 هالتلحاشس رع كنارف هقر لصا . ردراو یسلاما

 . و یرپش ( هقفار ) هشرب كن هقر یدعش بولوا

 (نویروفکین ) « بولوا کسا كب هتر < یدروش
 3 «شلدا ی ندنف رط رب كوم هلیمسا

 همد یخد (سیلوبونیطنطسق ) و ( نوقینیلاق ) هدعب
 نا دعس هدر ةنس یم ۷ . یدبا وا

A 

۱ 

۱ 

 ۱ یحناف هریزج نایردنوک ندنفرط یرلترضح صاقو

 | (تیرس) ها هرس تنه) هدسلدن
 ۱ سا ° دزد

 ھی ر

 قلەرآر .ردشفاوا ق الص ندنفرط مغ ضاع

 ةفلخ « قرهنلوا ذاحا رقم ندنفرط ر نوراه

 یرهارخ ثمارس ینیدلوا شمرردای كپلاراشم

 -راقو ( اضیبلا ةقر ) ههقر ندم . .رددوحوم موبلا

 ةقر ) هنانلوت هدنس رغ لحاس كنارف یعی هدنسدش

 غاب و نانلو هدیغاشآ خحسرف رب ندهقر و ( طساو
 ةقر) یغد هبهبرق رب كوي نالوا قوچ یسهمتاب و
 هر هدمالسا رود لئاوا . یدرارد ( ادوشسلا

 قوچرب ندهرتاسو الع ,بولوا رهشرب روپشمو روم
 یساضق هقر -- . ردشفل و یسآر طقتم كريهاشم

 و اقرش هما ىساضق جانم و یغاعس هفروا ہل اہمش

 طاح هایساضق باب یخد اا رغ ,هلیغاعس روز اونج

 . ىدا قلم هزغاعس روز امدقم بولوا دودحو

 هسوفن ۷۰۰۰ ًابیرقت ,بولوا یسهرق کیا رب زکلا
 .ردنیشن هیخو یودب ییلکم ق كنسیلاها نالوا غلاب

 یسضارا لزوک . ردروتسم هلراعر  بولوا زود
 امرخ هيو یسداو تارف .ردقوح یرلتوا یهحار ۱

 .ردقوچ یخد یرلجاغآ تود ضا هللا یدنهرعو

 یرلثآ بوسنم هتسنج برع هلراهود و یک «نوبق
 ندهرآ و یادغب یسهبضرا تاالوصح .ردقوح یخد

 .ردا تافک قجنآ هبهیلحم تاجایتحا ,بولوا ترابع
 قش ییاضقو یربن (خجلب ) عبات اکو هلیغامربا تارف

 ردا قسو
 الساو ناتسناورخ كنابرتسوآ ۱ )۸٥۸4(

 ( تسراق ) e هدنتلابا انوو ۱

 ا ى كس

 تاب یایرج ۰ رولکود هنیزفروک ( ورنرآ را وق ) عقاو

 . ردیلت دشوآ ی لتعرس
 هرب د كنت الو اتم مع دوارآ | راەقر

 ر ا هبحات کیا عب ات هزغاوحس

ETEكنغاط راش اضق ود  

 بابصنا هنرد هدنرق هردو نایرح هدنتهح قرش

 «بولوا ترابع ندنس داو كنبرهن ( هقدار ) ندیا

 - رق كنغاخس رتسانم ًاقرش یلیغاعس نرزرب ہل امش

 "هرد یخد اب رغ «هر د سفن 0 «هلىساضق هوح

 لدهرق ٤٤ 2۶۰ رددودح و طاح هلب رلاضق رز

 . ردیسهبرق ( هصناترز ) یزکم « بولوا بک
 ۰ زکلاب بولوا هدنرهدار ۰ ۰ یسلاها

 یساوه .ردمالسا الماک یروصقو نانتسرخ یردق

 تن هم وف « هلن اعس ندنعغاط



 ی قر

 .ردترابع ندهفلتخم راماو تابوبح یالوصحمو لدتعم

 ۸ اسیلک ۲ « بتکم ٦ <« عماج " هداضق نورد
 .رددوجوم نمرکد ۱۷و ناخ ه «نورف ۲ «ناکد

 - وا نوتاخ ر ندناساح ( اتتا | هقق

 ندنسیدنک ( هقیقر تنب) یزق «بول

 مشاه ی رس تش هققر ) ج ردشعا تاور

 تایباعص ندنفرط نیئدم شعب یخد ( فانم دبع نب
 تاساکرغف ييدنک هدهسیا زا رم ه دنس ه رص

 بولوا یسهداز مع كمللادبع یردب م دنفا (ملص)

 ةبحاص ) . ردشعا تافو هدننامز یرلیوسن توابص

 ۰ ردهفورعم هد(

 نیک د ترک تاس هدع رک نآ رق

 (متراو بشر A در مقر

 هدنقح ا ( مقر) و ن رسفم « ندنشیدلروس

 كن هرافم هروک هتالاقحا یاوقا بود فالتخا
n a Ê a hie ی سس EOC mil ba Lan my ̀ 

 لحرب هلم ساو هدننرق ءاقلب .ردیعا كغاط ینیدنلو

 شفل و هداروا كنس هراغم فرکب اعا «ندننیدنلو ق
` 
 (سوسفا) كفهک ه باحا ؛هدهسیا شغل وا د قیدلوا 5

5 
 - وا یوم یرلق دلوا ندغولصایا عي ندنع دق رهش ۶

 مزال یلوا شفل و هدراوجوا یغد كنهراغم «بول "
 ۰ راک 1

 فئاط .بولوا ندهیاصم ( یسوالا ل م
 . ردشلوا دش هدنسانع

Eهل رصدنقا ( (ِك  
2 

 بم كن ( اضر ) ىربكلا ةحدخ ترضح می

 اهر بین اچ تا ۷

 ۰ ردبس هحوژ 3

 ترضع لا موشلک ما ترضحو كج رک ند ] 6
 هلا هیقر ترضح . ىدا كوس ند (امپضر) همطاف ق

 هب هبیتعو هبتع یرلغوا كبمل ولا ادتبا م وثلکما ترضح
 .هع رکتبآ «بهل یا ادب تس » «هدهسید راشعالناشت

 زاو ندقلآ ینرازمق دلنمدن_فا ( ملص ) دم ترک

 نامع ترضح هبقر هنرزوا كلو . یدراشمر۶

 ترها هشبح هدکلر « بوایروس جوز ه ه(هضر) "
 هللادسع «بولوا یرللغوا ر هداروا و ؛یدرلشعا 8

 هرکص ندهبقر ترضح قجوجو . یدشفلوا هیعش 1

 تافو هدنشاب قل آ هدنسهنسیجندرد كن هوس تره 1

 | یراغوا یسهجوز هلا بېلونا ,هنیرزوا ییوزت كنس "

 لو 4°

 ههر ونم هنندم و لدندوع ندشدح . ردشعا

 با كره « بودا ترک ید
 اتم و ,بولل هتسخ هقر ترضح هدنسهرص یسازع
 .هدیک هروک ذم یازع ( هضر ) ناف ترضح هلتبس

 راو ههندم یسهدژم كنت رفظم رد . یدرلشمهم |

 هدعب . ردشعا حور ماس هقر ترضح نوک ید

 .یذ «كرهديا جوزت یموثلکما ترضح ناثع ترضح

 بک ت نب هبقر ) .  ردشلوا رهظم هنبقل نيرونلا
 ا یخد ( هراصناللا تبان تس هقر ) و ( هیلسالا

 هغ رش ثداحا شعب ندنرلب دنڪ « بولوا ندنأس

 ه مطاف ترضح هللا ىلع ترضح

 لبق «بولوا یسهعرک كن ( امہضر )
 هاکترایز هدرصمیرق .ردنوس ییدلبا تافو غولبلا

 . ردروپشم هلک د ( هیقر تس ) بولوا

 | هقر

 هقر
 بم

 ا رصم (ه ریشقلا د تا

 - نا ۱ ,بولوا نوتاخر ندنالاصو

 «( یلغت دم تن هقر ) س .ردشعا تافو هدنخشر

 ید ( یراقلا تنب هیقر) و ( یناجلا تنب هیقر )
 رد یا

 طاطاا سب ام ن دز د ۰

 1 0 9 ر | اکر
 هدهکمحف «نکیآ ندنرلن رتس وک ت دشر هدایز كا یشراق

 دا ترضح و ؛ شلوا فرسم هلمالسا فرش

 ندنسب دک ردشع | تافو هدنتفالخ نامز (  هضر )

 ردو هفرش ثیداحا ضمب |
 | تا ۲ هضر ) ناف ترضح و یسهعرکی عنکیا 7

 ۱ بنز ترضح هروک هتااور یاوقا

 رو لژوک قدننافاضم هیسنلب هدسلدن
 هد ( نادلبلا مع" « یغیدلوا هصق

 | هناکر
 . ردروطسم

 | بک
 | کد

 دم ن هلادبع ) ندا تافو هدنخحرات ۵۱۳ ندالع
 ۰ زدتسار طاقسم كن ( یلکرلا نیا

(Recklinghausen) |ور  
 كتابا ( هیلافتسو ) ا ۵ نزواهغنىلكر

 بونج هرتمولیک ۰ كرتسنومو هدنغاجس ( رتسنوم )
 Noe «بولوا هبصق ر یزکص اب هدنسی رع

 .ردیسیوار كفرش ثدح

 ( هسوغاربس ینعی ) هطسقرس هدسلدنا
 ریهاشم بولوا هبصقرب ندشافاضم



 ن دلار

 یر هق رباف 5 توراب و یم روک ا

 .ردراو

)R ege”) | ,ابا هربواب یغئاشآ كنەريواب  - 
 ۔ ولیک ٥ تونس اللو هد نکد

 | 3 رج ناالوا یعانمه قرهلوا ه دنسدق رش لارش هرم

 ۲۱۸ ۰«بولوا هبصقر ی زکر اضق عقاو هدرا

 ندنابرح كاهرتمولک ۱ ۵ كر هدنا نایرح یغوط

۳۳۹۹ 

 EN یر شینک لا . رولوا بصنم ههنوط هرکص

 ۰ ردهدنتعسو هرم

 نایرح ندنرانک كزارىش هدسراف ابا نکر

 ظفاح «بولوا یاجرب لزوک ندا 7
 رک ذ هدنراعشا كنارعش ریهاشم راس و كنزاربش
 ۳ ۰ ردشفلوا حدمو

elا  
 كتل ودو «بولوا یرادمکح هلودلا نكر

 .ردردار كم و ن يء ن دل ادامع نالوا یسوم

e
 

  4ر

۹ 1 

 «یداشمرو ینعسقررب كنکلم یخد هرات و «بولوا

 ناهاشمزراوخ ( س ناطلس) ) . ۲

 كوص و یجنزوقط كنتلود ۱ نيالا نکر

E 

 یجمچوا كلدم نیدلا بطق ناطلس «بولوا یرادمکح
 ۳و دا قارع هدشامز كنبردب . ردیلفوا

 نصح هدنسهعلق ( هوکرک) هدنموحه كرللوغم |

 | یر نکر س . ردراو یرازاپ تاناوبح و ییلاما

 | برش نان ندنغاط ناتسهچ ی و 2 ]
 هلکن و « قرهنلوا لتق ,هلکمها لوبق «بونلوا |

 - رس كنرکسع لوغم «هدق دلوا بولغم ۰ یدشعا

 فلک یا تعاطا بوکوح زد هنکوا یراد

 ر ض رقنم قلود ناهاشمزراوخ

 كترک كولم (-- كام) ۱ ۰ ۰.
  ذم تراما ا را تا نکد

 دادم ندا سعش كلام نالوا یسوم تنهروک

 «هنرزوا ییافو كنردب «هدنخ رات N NENE ردیلغوا

 «بولوا ینکاح ناتسروغو تاره هلسامرف كناخ اقا |

 یزاربش بوت وط یسراف یسیدنک هلاراشم سسّوم

 | هم قارع یهمچرت بحاص و ؛شعا ذاا تضناب

 ۱ ۳ هنامرک یخد یدما هلودلا زعم یردار رکید

  ودلا داع هلودلا نکر هلهحو و .یدا شا صن

 هدناهفصا هنس ۱ كد هنخ رات ۳۳۸ ینمی هننافو كان هل

 «ندنفیدلوا یدالوا تا هلودلا دا توروس مکح

 | دضع یلغوا كوي تا هجرت بحاص هدنتموکح سراف

 | نکر تنطلس لصا دهسا شمار ثراو یهلودلا
 هنبرهش ق ا او , بوباشای هدشنامز راک | تنطلس اار ید هنس ۲۸ ءهکما لاقتنا ههلودلا
 .ردشعا تافو هدنشاب ۹۰ هدنشراا ۲۰ «بوروس

 تب وش . ردشعا تافو هدزربت تیابن . ردشیوس | هراح هلرلبناماس نروس مکح هدنتهج ناسارخ ادتا
 هلح اللص و حم یتنامز ها هلاصم دقع هدعب «بودبا

 ۰ ردشل و ترپهش هدتیاقحو لدع یارحا «كره 5
“e 

 «هدقدنلوا توعد هودرا ندنفرط ناخ زوغرا هدعب

 ماقم اق هدتاره یندلا ءالع لغوا «بويمتا تعاطا
 ۲ هدارواو ؛شعابق هدنسهعلق ( رانخ ) «قرەقارب

 . ردشعا تافو هدنحرات +۰ ۵ .بولاق هنس

 ا ار | ندا نکد ےس ن فا وا  ۓش) ) .
 نرق یجنزکس «بولوا ندنمارکة نظم یسهطخ ناتلم
 یا ردنکسا نیدلا ءالع ناطاسو ہدنلئاوا یربه
 . ردشماشاب هدننامز

 سا رعش ناو.( تب ضاو ِ

 اتا e 0 نبدا نکر

 ۳ قو هدا دم . یدحعفلوا بصن یضاق

 : ردکنوا

 | زعم هلودلا نع یسهداز م هلودلا دضع یلغوا

 . هلودلانکر «نوچکیدتباجارخا ندنتموکح ییهلودلا
 یو ست کت شرق او لا ع وا مات
 -الیشراق هلرکسعر كو اهد لغوا ,هدهسیا شا
 لغوا .بودا تدوع هناءنصا هلودلا نکر «ندنغید

 شلوا هاوخر ذء « كره دک ه رص یسهقرآ خاک

 (رصن وا هلودل ا دن ّوم) هقشب ندهلودلا دضع .یدبا

 . تندرکر ب نم نوخ یا داب مرش

 تنمزا ای ادخ زا اي دوخ زای

 | (--دناوخ ) ۹ ha نکر
 هلیعامسا دل ولم ها شر وخ ندلا 5

 كوص و یک كناتسهف *هدحالم ناند ید |

 | یخد لغوا کیا رکید هلرلمسا ( ىلع هلودلا رغف )و

 . دناوخ یرد ,هدنخرات 1۵۳ «بولوا یرادمکح
 سولج هنتخن ناتسهق .هنرزوا ییافو كد ندلاءالع

 « بوروس ا هنسرب زکلا « هدهسیا شعا ۱

 اا لهر دخا قدنفررط رلاوغم هد 6



 نو ۱

 باد هابلوا تقام

 » ءایقنالا لئامش د دید ندلا نر

 ناهر یروک ذم باتک . ردیفلوم كاتک ی ناونع

 ۰ ردشمزاب هتمات یوص ندلا

 یزاد نا نکد

 ردك
 ا « بول

 سک جی: ام لد زوس تشکز نشور

 متخوسس هنابیرغ :قارف ةهشوکرد

 اش ناملس ندلانکر
 ی كناذ کیا ندهیقوعس كولم

 «بولوا یبجندب كنهروک ذم كولم یسیجنرب
 «هدنځ ران ٩۷۹ . ردلغوا كنالسرآ چاق ندلانع

 «هشرزوا یرارف كورضك ندلا ثابغ یردار
 تموکح هنس ۲۳ بودا سواح هتنوروم تل

 . ردشعا تافو هدنخشرات ۲ هرکص ن

 یلغوا كنيناث ورنضگ نیدلا ثایغ ییینکیاس
 «هنرزوا ییافو كننردب ,هدنخرات ٩٤٤ « بولوا

 و شا مکح رشم هلسواکک نیدلانع یردارب

 نیدلانکر ) هدخراوتشمب .ردشعا تلخر هد 6
 . ردررگ هد ( نالسرآ جلف

 كنسيضاقنانم «بول ناص ندلا نکد

 ناغط نالوا یربخا كن هزیکنج كولم .یدبا یلغوا
 اج كہلا راشم رادمکح «بولوا یلعم كاناخ روغ
 ,ندنرلکدلب وس هنسیدنک یفیدلوا شا تگ ندنتف

 ییدلبا میدقت كرعاش . یدیشمریو نامرف هنسبح
 : ردشلوا بس هنلبس ةا هعطق وش

 وا ندا مش تا

 مار لا یوق نوچ هاتش نترضح رد

 ملمرف ا راکر هک مفذگ

 دینش وچ نهآ

 رزز

 نم زا تیاکح نیا

 درب هقلح و لس شن باترد ما

 سی یا روربف نالا ن هکر - وا درو ۳

 كرد ۳ 1۱۳۳ ۰. ردیلغوا كشقلا ندلا

 «؛هدهسیا شا سولح م ییهد «هنرزوا ییافو

 | هدنکلاع ام

IE 

۳۳۹۷ 

SE ۱1 كنمماح ءامرو و  

 ن

 TT | یابق نیدلا ن کر

 شا اش یاهور یدلا ویا . یدیا ندنتکلع(ابق)

 ر وش . یدا یداتس
 هرهاط ندلازعم هجاوخ «هدنغیدراو هقارع تی کیا

 : ردن دنسهر وپشم ةعطقرپ یدلبا مع ده |

 مودع یا رخآ لاسما دش وچ

 مولظم ءه دید 2 ر نم هڪ

 تلود نیاز. قح لاس هد دعب

 22۱ ۰ مورخ لد دارم رھزا مشک

 ندلانکر زالس 13 دلانکر

 » 8 اد ر جسلف ی

 ۳ هلروس تعحاص هنسهدام ۱

 3و هگنام
 نایاتخ هرق ۳ ۱ كرابم نیدلا نكر

 نالوا ییناب كودو .بولوا ییعتکیا كنکولم
  هشرزوا ییافو كنیردب . ردیلغوا كبجاح قار

 را نامرک ک اح هلسنامرف تا اقاتقوا هدنخ را ۲

 ۳۳ ناک دروس تموکح هنس ٩ توا

 . ردشعا تافو ام

 ۳ داش فس ول ندلا نکر
e۔وس تموکح  

 ندلاةرصن «بولوا یسیجشزکس كنکولم ناکباتا نر
 ییافو كن ردب هدنخرا ۱۳۳ . ردیلغوا كدما

 هلتیناقحو لدع هنس قلا .بودا سواج «هنىرزوا

 تافو هدنخرات 12۰ ,هرکص ندکدروس تموکح
 بایسارفا ندلا رفظم نالوا ینلخو یغوا : ردشع |

 . ردریخا كنهروک ذم كولم

 هزسهدام 6 هن ومسار »

 2 هلروس تعحا ص ا غروبسکد

 یابطا و ارعش ریه

 اشا « بولوا ا داکن کر

 دخ كنبضام سابع هاش . یدردا سلخ ( جسم )

EEE۵ دعل «بولوا  ESكهاش رک | «هلتلحر  

 دعا تاو هدنخ رات ۱ « بودا ۱

 ۱ دوعقهضار هجرتلا ةشاس یسهررشم هرکص یآ قلا

 . یدشقا ۰ هلروس تعجام |

 و هدنرلت« دخ تااهعهاشو اک اهح یرلفلخ تاب و و

 تدوع هاربا هرکص ندکدنبا مح یاغا و ؛ شغل
 یراعشا

 یخد هنسهدام « و » ] . ردزواعم قیب كم زو



 امر

)Reuen2) | | ۰ینعی) هسنلاو كنامنابسا  
 ٦۰ كلەسنلاو و هدنتلابا ( هیسالب اگر

 هدنرانک رهن رب یمانمه قرهلوا هدشنیغ هرتمولیک

 | اھا ۱۳ ۷ ۵ «بولوا هبصق رب ی رک اضق عقاو

 هدنراوح و یرلهق راف هفطق « لو ریمد ل

 کیا هللا ییضارا تبنم ردنا لصاح بارشو هریخذ
 . ردراو یبوص ندم« لزوط

(Recknitz) ۱ 27غروبنلکم كنانالآ  
Eردرپ زر هدنفل هقود كوس  

 ضعب هدنسپ راقو هرتمولرک ۷ كن هر نالوا یانمه

 هب ین رغلامش هدعب و هم قرش لامش «هلناعبن ندرلقلقاطب

۳۳۹۸ 

 .رولوا لصاح جرب یلتیلک «بولوا تبنم كب یسیض "

 | :هرکض ندنابرح كاهرتم ونک ۱ ۵ «قرهقا یغوط

 ۱3۳ دار .رولکوم طنین شا ۱ هد ۱۱۹۰ و شوط هدشرق ( هدیل) هدنخحر |
 و هئئافس راس یلهرتمواک

 وا ندننق رشتسم كنلف (۱۵۱۵00) 3

 هبقرش ٌهنسلا هدعب و هفسلف هدننونفلاراد ( قیورد
 شعب اس و یخراترب كنیطساف و ؛شفل ون یلعم
 چاق ها نال د لادس رع بوزاب زاب اشک

 . ردشغعا هجرت باتک

 | یواقنور
 هدنسیبونج مسق كنیلیش هد

 کا و یو  بولوا زفروکر هحوتم هلامش ندیونج
 نا 4 | قوجرب هدنلخدم .ردهرتمولیک ۱۲۰ یلحاوسو ۰
 مطق هفاسم كلهرتمولک ۸۰ اهد . كرهشل ۱ .روبنل و هلکسارب هلیمسا ( تنومر و ) هدنجماو راهطآ

 ( زاونانرف ) «كرهدا قش ین راقلقاطب ( یوقن) |
 و هبصق جاقرب ہد رع دال٫ هلمس او ۱ دا

 ؛هدنع یر . یدآ راو هلو هیرق

 هلا هردنکسا یر « هدنرف هلمر هدنطساف یر

 یر «هدنس رق هبط رق ا کارا نه هفرب

 یر «هدنبرق جا یرب یدنسهرا هکم هللا ه رص

 یسهلرب كوب یخد كيلح .یدنا هدنراوج روناشیت

 . یدیا ىع هلعساوت

 | لقامر
 هدن س دالم ځرات ٩۱۷۵ و ؛ شلنا رشن لافت

 .رونلوا ارجا هدنچ واكاولبایسطرو .ردشع | تافو

NE  اولوت 5 هدطساو ۰ 0 ضعب « بولو و | نامر 

 ۰ ردشع ول یسار طقسم كربه

  (Reloncavi)یاش مآ 0

 كرلكىلوتق ( 86 (Remacle _ تنس

 | - رخ هد هقسب « بولوا ندنرازب نع

 ۱ - هبصق ( بر ) هد ۲ «بول

 ۱ .راه) .ردشعا تافو هد ۱۷۱۸ و «شحنوط ۵ دنس

 تمر
1 4 

 هدر لها «بولوا غاطرب هدن دل یط ۱ ۰

 ( هضر) دیلو ن دلاخ ترضح هبا نامر

 . یدشلوا هبرامرب هداروا هدننیب

 E TT onl ا | وابمر كنسهر زح هش هقالم ۱۵
 | تموکح رب ہدنمسص ینرع بونج ۰

 "+ 22 كنعلود هرتلکنا «بولوا هبمالسا *هريغص

 مب 1.۰ یسهرعتس هحاسم . روشلو هدنسه |

 |. ارا .ردراو یسلاما ۱۰۰۰۰ بولوا هرتمولک

)NRembran01(1 ا رومكا كکنلف  
 EN ا دارید

 . ردشمتا تافو هدمادرتسمآ

 كنسهریزج هواج (6۳0۲:۸۵4) | ى.
adكن هواناب و ه دنسیلامت ی  

 یربن (كننک) و هدنسیونج قرش هرتمواک ۰

 هبصقرب یزکم تلایا هدنجما زفروکرب مقاو هدنبصم

 ۰ ردلوغشم هلتلعقملاب و كلبعەك ییلاها . رد

 وفثوق هدس رغ یارفآ_(۵۲۱۲0)
 نانلو هدنلا تن هسنارف ا ورد

 ,هلناعبن ندشلابج ( ونوقناشآ ) هک« ردرېنرپ هدنعسق
 كاهرتمولیک ۸۰ « قرهقا یرغوط هب یونج برغ
 - رب هلیرهن ( وغوفوا ) نلکن دبونج «هرکص ندنایرج

 هلا

 شعب « بولوا قوچ یلوص .رولیکود هنیزفروک
 . ردراو قعسو هدایز ندهرتم ۳۰۰ هدنرللحم

 1 (nang ن 0 ا ا. اف کا ۰
 ۔ازح یدنه طرح رح نالوا هدنلا 0

 بونج تانسهربزج ( ماتناب ) « بولوا هطا رب ندنرب
 عب ۱۳۸ یسهیعتس ٌهحاسم . ردعقاو هدنسرقرش
 . ردهرتمولیک

 ٌهطخ ايک ارت (۳طفصفاهاهفد) هر
 (كنتهج هنردا یتعی) كنس هع دق

 یجندرد یر بولوا یرادمکح کن هلععا و

 مدقم هنس ۷ نددالسم ۰. ردردار كل( سین وق

 هژرلت الا د « بولوا فاخ ه( سیرووتسر ) نکی



 یلم بود تافو ه دنس هنس یجمن ۱۰ دا دا

 ید[ هیساقم

 بولوا فلخ هسیرووقسر یصچ 1 روک ذم یسهنس
 4 ,هلطبض ید یتسهصح كسیئوق یعش! هدعب

 هدننافو و ؛ شعا مکح هایک ارت لوس كدەنخ رات

 . یدبا شغل وا قالا هنفلروطاربعا امور کلم

 دنا تان اش ما 5

e ETااا  
 «هدنسیلاعش لحاس كنسهرزج ( هوق ) نانلو هدنلا

 ۵۰ كنهرالق هتناس و قلم هنتلالا ( هرالق هتناس )و

 رب یزک م قاعتس مقاو هدنسیلاع قرش هرتم 1

 . ردراو لو ریمدو یسلاها ۷۰:۰ «بولوا هبصق
 ردهغازوا ندهبصق یمهلکسا

 تا ندهسافع یارعش یامدق 1
 : ردیصلخ كاد | ۲

Eبولوا لهسور (-- زط صم  » 

 و و اا شعب راس و هدنفلیضاق هطلغ

 . ردشعا تافو هد ۵

 یری روپشم ندماظع رودص یسعکیا =

 هدنسهدام « اشاپ یرب » راد هنلاح هجرت .رداشاپ

 ندنراعشا هدقحاروش ¢ هلغلوا شلرو تالیصف

 : یدنلوا افتکا هلدارا كتس کیا وش

 ررو هليا تالظ رانالاق هدکفلز بش

 ددوی هليا تایح پآ هکرلبل نشیریا
 مکی دلیا ن وب ز هل وشیهترمسح یدهاز
 رروب هلبا تاولص یساصعر عبس هدلا

 یخد ندهبنامفع یارعش نر 7

 : ردیصلخم كتاذ چوا ید
  بولوا ینامهرق ( یدنفا س دم ) یسجر

 تافو هد ۱۱۳ « هدلاح یغنیدلوا سردم هدهسور

 ییغاطرونکت (یدنفا نافع ) یسیجتکیا

 - ۱۱۳۷ ؛بولوا یردار كچوک كن دنفا یر
 :ردکنوا تب وش . ردشع | تافو هدنغ

 یزعر هلکبل د-نقو خر تآيم دای
 هنکشرکش ۍطوط رریویمتبون یدمش

۱ 

 ا
 | هدنسهرآ سیئوق یصشب هلا سیرووقسر یوا

 | یج ۱٩ كدالبم کا س

 ض م ر 44 رم
3 ِ 
 -وا یلهنردا ( یدنفا س لع) یسعچوا - . یدشعا تنواعم هرابلامور یشراق هری

 «لوخ دلاب هسا رد قیرط ءهلتلصاوم هت داعسرد بول

 ۔الادعب .بولوا یسالم سدق هدعب و یثتفم نیمرح

 هر دکتوا ملطم وش .ردشغع | تافو هد ۱ ۲ ۵ ٤ لاصفت

 راو یساپشا كلد و ناج هکبل لعل
 را و یسافص رکش هعلیخ هدرب وا ارز

 ندنسارعش نارا ( یداه دم ) ۱
 تب وش ۰ ردملت 2 بولوا یر

 وا

 دو ادخ اب نايه قلخ نايم فراع

 دوب ادج اراخز و لعل تسادعمرد

 هک رداجر هدغرروو و

 ادتا . هلناعن ندنغاط ( هروژ ) 9

 قوج یرلغاب یرغوط هیلامت برع هدعب و هبرع
 كل هرتمولیک ۸ ۰

 هديرې (راقن) مبات هنفامریا (نر) هرم :ناننا رج
 . رولکود

 كن هبسور ) 0 4

eهدنتلای ی ۱  » CC 
 هرتمولنک ٤ كينل و هدن ساضف ( بل ) لز غاعس

 ۱۱۰۰۰ « بولوا هبصقرب مقاو هدنسیبونج برع
 ءییاوا و تالآ ندجرب و كلج و ریمدو یسلامها

 . ردراو یرلهش راف هفلتخ

 | یدنفا ناضمر
 ولوم «بودنا تافو هد ۱۰۹۱ و ؛شمزاب فیرش

 .قرهقا ندنجما كن داو رب تدنمو

 - وا ندنىطاطخ ریهاشم

 فو زویرد «بول

 دشفاوا نفد هدنجراخ یسویق هناخم

 - ll ی ود لغوا ناضمر

 سسو سوسرط و هنطا هدنر وهظ لئاوا كنه اع

 «بولوا تلود كچ وکر شوو ت

 هدنتیعم كهاش نایلس یرد كن زاغ لرغطرا یسیناب

 لغوا ك (رکرو ) ندنساسژر ناکرت نالوا شغلو

 یهدنلابج هنطآ ناضمرو رکرو روک ذم .ردناضمر

 هدکسعا مانغا یعرپهلرلت ريشع «بولوا كلام هرلاعم

 ر «كرهدا رادتقاو ذوغن سک هلنامز روم «نکیآ

 یاود:ناضمر لآ . یدراشعا لیکشت نکا 4

E ETT VA*كدەنخ رات ٩۷۰ «بودا  



E 

 لمر ۳۳۹۰ لمر

 یشک ید ندهلالسو و « شا ماود هت 9

 «ناضمر ن دما هدرلن و هک ,ردشمروس تم وک

 نب كب لیلخ «دواد نب كب دوم ,دحا نب كب دواد
 « یربب نب كب ےھارا « لیلخ نب كب یریپ « دو

 هدرصم یحوا كلبا كرلن و ها

 ول هدنابسانم هلبا هسکارح كلام نروس تموکح

 كب لبلخ نالوا یرابجدرد 3 ردراشفل و هدههر

 ۱ هام و بورک هنسهاج ت تن هنامع هلع تلود

 ه هنطآ تابنو EEE تسعب ات ات داع كرة دكا

 لوتسب یسهژالس ناضمر ؛قرهنل وا نوع لاو هقشا

 :ندشلفا ض رقنم

 E ۱ اطاس ییوناق ( یلچ دم
 یرودناخ نایلس ۳ ز ناضمر ۳9

 | سیر هلتاعفد . ردیلن وهزم .بولوا ندنیخرومو
 - وا یطظفاحم رصمو ینىما رتفد و اشن و باتکلا

 ۱ یفنیدزا تح . ردشلو ترهش هلسقل یجاشن بول

 .اونع « یخ ران یجاش » ید یوم خیراترب رەتخ
 ۰ ردروهشم هلس

 قازوا ندل ٥ هر زج a دما نالاش هم هبلقص 1

 مکعسم هدنرزوا كغاط ر 0 ر

 | یفیدنلود نوت هلا هی«السا ءلاما بولوا هعلقرب

 : 5وک فش هد « نادلبلا مي »

eمین دادس هرناهلس كنت الو لصوم  

 . رده صقر 2

 ندهفایو هدنساضق هفاب كنغ انس س دق ۱ 9

 | قرهلوا هدنرزوا قیرط ندیک هسدق
EDوا هبصق ر هتل اه برع هرتمولک ۹  - | 

 یروصق و نادتسرخ یردق ۰ ۰ زکلا « بول

 -ارطا «یسلاها ۰ «هرزوا قلوا اسم "الماک

 راعشا ر و یربجا كن رف «نوتز «امرخ هدنف

 | نواص هلیکلبا قوماپ «یرلهمماب یواح ینهرقم
 و ینیرش مماجرب عنصم هلیمسا ریبک مماج «ینالومعم
 یدیاعم شعب هلرلجمرهص دودعم ندهعدق رانا

 اتاعرآ ) یگ دق مسا «بولوا هبصق ر کسا كب .ردراو

 | روم ك هدمالسا رود لئاوا . رد (4 ۸

 ی ا نده وما كولم ۳ رم ر دوس و

 وا راما ندنفرط نول وط نت دجا هدعب و كالادبع

 نیداحالص بوک هنیلا كبيلص لها ًارخؤمو ؛شفل

 . ردشفل و راهلمو هیرق ضمب ید | .
 | او هعزانم ایاد ها رلابرقاو ردار عاک ک

 کی هدمب و 0 صالخعس| ندنفرط یوا

 ۳ رط تا بوج هنيلا كبلص لها
 كناوذ قوحر ندالع ربهاشم . ر دغلوا 2 ًاسطق
 . ردشغلو یسآر طقسم

  هدنرافرط راس كن هبمالسا كلام هلمساو ۱

4 

 و هدنتردم هردنکسا هدلفسا رصم زر

E 2۱۲ هلوا هدنسبقرش لاعش  
 ؟دنرزوا كل د نارآ ندزکد 9 ینلوکر قوا قر

 هردنکسا .ردراو یسلاها 20/۳۰ بول وا هبصق رب

 ا دمرپش «بولوا ترابع ندنرل همفنص كنسابنغا

 | دنفرط سوتسغا . ردطو ص هلا لوب ریمد رب

 ۱ ۲ باووتم) نالوا شادی سیم
 7 ر داش وه هاتحق وم

 . توتاخ فلا 1۳ هجور ا

EG 

 ۰ ردنایفس یبا تا هلمر هبیبح ما یسیجرب

 سا هلروس تعحاص هنسهدام « هسیبح ما » 1

 ۳ رد (هیراعلا هرابعنالا ترام لا تنب هلمر) یسیعنکیا |
 | ندیا تعیب هدنفا (مملص) هللا لوسر ترضح هک
 ۱ (هیشرقلا ةبيش تن هلمر) یسبحعچ وا س .ردندرلن وتاخ

 : ندیکسا ؛بولوایسهداز مع كن هبتع تن دنه هک. رد

 ترضح « بودیا ترجمه هبهنیدمو ؛ شلکه مالسا
  «یردب ۰ یدبا شمراو ه( هضر ) نانع ن ناشع

  .ردشفلوا لتق هدنسازغ ردب «هدلاح یتیدلوا لرشم

 ۱ ی هللادبع نالوا سز كنىقفانم یسجمدرد تا

 . همرک |لوسر ترضح «بولوا هلمر یزمق كلولس یا ۱

 .زالا رهزا نب بلطم یسیجشب -- .یدیشا تعيب |
 هک« رد (هیمسلا فوع تنب هلمر ) یسهجوز كنیره
  هشبح ربارب هلبجوز ؛بولک همالسا هدهمرکم ٌۀکم |

 ا( قولا تن هلمر) یسیعتلا -- .ىیدیشا ترمه |

 . ردنسهدلاو كن رافغ رذ وا هک رد

 ۰ وا یعسا كن داق يا د ندتابعبات ام |

 | ترضح ندهرشبم "هرشع یر «بول ر

 | ۔هجوز كهللادبع نب ناثعو یزیق ك( هضر) ریز
 . نیسح ماما ترضح ناف ن هللادبع یلغوا .ردیس

 ۱ ,هلغل وا شا جور ین (هنیکسا یسهعرک 4 ( هضر)

 ج وا یسهدلاو اق كناملاراشم ترضح

 ُأ ام «بولوا ىزىق كنافس یا ن ه واعم یردد
۱ 

۱ 

۱ . 2 
3 



(Remos) 1كټور هدسونج یاقتمآ  

 وا موفرب ۷ یشحو یر ه دنتهح قرش و 2

 “هاج كعا ع نفد جک كن رهلق یرولوا « «بول

 اس ]
 ۰ ید دیا یسهبصق ( سعر ]

 Remois)؛ ۔هطخ ان اماش كن هسن ارف

)Abe| Rêmusatز— J| aارف - 

 ندننق رشتسم رهاشم ا

 هد۱۸۳۲ و «شمځوط هدسراپ هد ۱۷۸۸ «بولوا

 - وا یسرلناسل وجام و تس و ناجح .ردشعا تافو

 رلب تک ییخر_ «هجزنارف ندرانآسلوت . بو

 هدعل و یتاک ادتا ا تعج و ك ا

 نج ةد کم ف رک هاب یدنا شلوا ی

 . ردسیدنک نایالشاب لوا كا هنسیر#8

(Compt de Rém 1S4) تن و E 

  1 aندنسایداو نوبسابس
 هد۱۸۷ هو «شمځوط هدسراپ هد ۱۷۹۷ بولوآ

  ۰هد۱۸ ۷۱و یرظا هلخاد هد

 راخ هدنتسایر تبروهچ كريت ویسوم یغنیدلوا ېچ -

 هبفسلف و هبیدا تشک لیکر . یدشلوا یرظان ج

 یدشفلوا لوبق هنغلاضعا ایم داقآ «بوزاب

EE تاف 

 دا( و( هرم ) نان | کا لوا ندشناحوتف كرصق ( 1601 )
 . ردموقرب شفل و نکا

 ك رکيل وتق هلم اود (8 116101) - تنفس

 دز یی برد ی |
 كنان ایتسرخ بودی زبتباب ی(سیوولق) یرا

 هنکیا - .رونلوا ارجا ییطر وب ینوک یا

 . ردشعا تافو هد ۷۷۱ و «شلوا یسویقسپ ۱

 .رونلوا ارجا یبطرو هدن ۲۸ كلوا نرش

 | تاعلاطم ضعب ه دنقح هروک ذم هنسلاو

 aA ع كنتمج هقرش هتسلا هتسرا <
 .ردشلوت |

 ۱ هدهسنارف داروک ذم ناسا « بولوا یلعم كن : ۱

 ۱ یزکم یا ا د وکر هدنس

 ر بو هومواک ۷۸ 2( )ا

 .رد ( ے تش هثيمر ) یرکید و ( ب بلطم نب مشاه

 ۰ رد ویم ید یغن دلوا ندناراصنا کاخ ین و

 ا یا یا تا

 SR TOD أ و a سد

1 ۰ 

 نر ۱ ۳۳۸ یا 9 و ۱

 5 نوا ا ندناس اڪ 2 ح هدنراعشا كدزب یردارب و هدنسهصق ییافو كبو هوا

 ۱ ن ورعتن هثيمر) یر «بونلوا] ۰ ۰ روک ی د

)Remiremon(كي هسن ارف  

 ك(لابینا) و هدنتلایا هزسوو
 (هلزوم ) قرهلوا هدنسبقرش بونج هرتمولبک ۱
 «بولوا هبصقر یزکم اضق هدنراسب لحاس تا رہ
 ۱ اه[ ۷۳۰ ۵

 ۱ تاومریمر

 فلتخحم ندقومایو دلو .یلو رمد <

 . روراو یرلهقرباف ضمب و ییاجوسنم
 هداتق ی لروس توک راح

 نرق یجمدب « بولوا ند نکولم
 «هرکص ندنتافو كسيردا یرد « هدنلثاوا یریه

2 
 و ؛شمروس 2 ًاکرتشم هلا هصم یردار

 عوقو هعزانمو تفلاخ هاک و تقفاوم هاک هدنرلنی

 ردا كيلس ما ندناياخ
 [۰ تعجاص هنسهدام « ےلس ما ) ۱

 هبلبشا ندنکولم فئاوط سلدنا

 یسهجوز كدابع نب دمتم یکاح ۱

 ءاصمر

 هکیمر
 تقالطو تحاصفو رعشو هلتحالم و نسح بولوا

 . ردشلو ترپش هلبناسل

 ربادهبط بول وا ندنسابطا سلدنا

 .ردراو ییلأتر هلناونع «ناتسلا» لسم ر

a( 6۸ ا) Ranaهلاکت هدناتسدنه  

 و هدنعلال هتک کات ست هطحب ر

 فا هدنسد8

 « بولوا هیصقر هدنرزوا یربن ( ترو ) قره
 یسلاد ها ۸٦۸۰ هرزوا قوا راسم 2

 . ردراو
 ۔ هسنارف ٣5۲ E( 11683 0) .تس را ۱ ۳۳

 وا لدننف رشتسمو ع ر ومشم كا كن

 « شم وطه دنس هبصق (هکرت) هدنخ رات ۷/۸ ۳ بول ۱

 E OA ؛نتلوا بس هنراشتا هدننب راقا 3

 راسو د اقع ۱ كالوا ن رشت ۰ ردشعا تافو هدنتشاب ٩۵ هدنگر

.| 

 | (ود ) «بولوا یلغوا عوردمریغ كلترام لرا
 ل هد فک ندنو

۱ 

 هرزواقلوا ساباپ ادسا .ردشما تافو هد۲٩۱۸ و

 «قرهنلوا قوس هنلیصح هینید مولع
 ندکدتا بت بسک «هلقوفت هننارقا هدهروک ذم مولع

 « قرهلو قفاوم هن راکفا یکلسمو :هرکص

 یی هنا صح هتقارش هفتم

 شدرکوا ینرلناسل ینایرسو برع «ینارپعو



 د 3

 هبهقیمم تاقیقح هدنتح یراشتنا و روهظ تروص
 رشن هدنقح یلاح هجرت كناسبع ترضح «بوشیرک

 ندنفرط اپاپ كنسیدنک باتکر  لصفم کیدا

 وا لزع ندنکلطم یاربع ناسلو سوررفآ

 «بویغا تعانق هلکنو نانر . یدشلوا تحوم

 اد هنلئاوا تعاد رو هنلاوحا هجرت كنوراوح
 - شد هدغااع قلن اهتسرخ هل رشت باتک جاقرب اه د

 هنسیفسلف كاسم كدشر نا . ردشلو ترهش هلكل

 لصفم هلساونع ۸۲۵۲0۵ ۵۱ ۲۸۷۵۲۵1۰90 اد

 ,ایکح نوتب و كلارا شم ےکح .بوزاب باتکرب

 راکفا تا رع

 ید هدنقح یسانو قاقتشا تروص كن هماس ٌهنسلا

 ۰ ردشع لمصم و حاضبا یس هم

 ( قلوو ) ریش ےکح «قرهوق هنادیم متعم رارب

 - ازق ییافاکم نالوا نشل دا صیصخت هدیایوت ندنفرط

 ندارن م راد

 هدنشح سدقم جرات هلبا هیفأاس هتسلا و یس هقمتع

 هلرا هنزعو هتوقوم لئاسر ربتعم كاو رلهلاسر قاطرب

 هب ایل |J هعفد کا .ردشعا رشن ردن مهم قوجر

 . رد شما تحایس هنتهج ههروس یخد هعفد کیاو

 نزسقفلوا ارحا یهذم نیا هنوکرو زسساپاب هدننافو

 .ردشفل وا ارجا قیصو و ,هلکغا تیصو ییسفل وا نفد

 امش تالاا تنایناپسا (Renteria) و

 كنتلاا ( و قزوییک ) ندنسهی ۱ و
 ۷ كنابتسایس تنسو هدنساضف ( ناتتساس تنس ]

 هبصق رب عدق و مکعسم هدنسب وذح قرش هرتمولبک

 قلعتم هندممو كيلبا و یسلاما ۳۰۰۰ «بولوا

 . ردراو ییالومعم ضعب

êرایمود ) كناحوتسا (1۵۵۱0۸)  - 
 ٤ كنوترابمود و هدنتلأبا ( نوت ۱ لور

 . هقراف زب و همصابو یسیلاها ٤۳۲۰ «بولوا هبصقر

 ۰ ردراو یرهناخاب و هلبرا
Rendsburg (كن هس  

 ارا عروبسد ر
 دام رخ و هدنيع هرتمولک ۰ 2( لک و هد

 ی زکر اضق هدنرزوا یغامرا ( ردیا) نانکود هب ی

 و مهم ۰ ردراو ِ ۱۲ ۱۰۵ «بولوا هبصقر

 «یراهاکتسد لافس ةفس كوس «بولوا هلکسار هاکت راجت

 ۱ هل نر ۳۳۰۲
 هدىمرک , هلغوط هللا هعونتم تاح وسنمو یراهناخریمد | | | كفلنابتسرخ و هثنآدمقنت تای 4تس دوم و یدا

 ۲ هنسیونحقرش هرتمولک ۳۵ كنهزا وتنو و هدنس |

 قرهلوا |

 | راثآ كرانارع هلرالهکبتف هقشب

 هرزوا |

 زدروک ذم رهن . ردراو یراهقراف هراس و وتنج

 . ردراو یخد یلودجرب ردق هنیزکد قیطلاب
Rennes) ۱ Eرکناواتسا) كحور ون - 

 ۱ (دناسنایتسیرق ) هدنزفروک ( درویف
 1 را هطآ ماطر قلم هتساضق ( رکنواتسا ) كلانا

 1 (ولتسوم) هلبا (وسنر ) نالوا ی رلکوس كا «بولوا

 | هرتمولیک میرم 4۱ یرهیعطس ةحاسم كنبراهطآ

 دا ۰ ِ یرلیلاهاو |

)R 21" (هننس » هدهسنارف  

 ۱28 (مزآ و ) كتابا ا د

 - اها ٩۲۳۰ «بولوا هبصقرب یزکم هبحأن هدنرزوا

 سفف لئو یرلقلنادف روم , ن 9 « یسل

 ۰ ردراو یراهق راف
(Rengo) 2كنيلبش هدسونح یا مآ  

 هدنتلاب (] و غاشلوق) ECs ا

 « بولوا هبصقر یز کھ كن احس ( ناتیل و واق )

 هدنسبقرش لاعث هرتمولبک ۲۰ كن( ودنانرف ناس )

 یطخ لوریمد ندیک هبوغایتاس ندروکذ م رپشو
 كنم ران داق .ردعماح ین ییاها a ۰و عقاو هدنرزوا

 . ردروهشم هلتحالمو نسح

)RenreW(بونج كنابحوقسا  
 هرتمولدک ۸ ی

 « بولوا هبصق رب یزک م تلایا هدنسیلاعش برغ
 تاحوسنمو CRE ناق « یسلاھا ۶۸ ۵ ۵

 .ردراو یراهق راف

 | دویکنر

 ورشر

 كنسهطخ هلاکت هدناتسدنه
 رویمار )و هدنتلابا یهاشحار

 تلایا هدنسیقرش لاعش هرتمولیک ۱5۷ كن ( هلواپ یه
 یس ۱۱۵۰ .بولوا هبصقر یزکم هدنرزوا یربن ( نول ) و هدنسپیغ لامش هرتمولیک

 . ردراو یسلاها ۰

 (ماسا) عقاو اف د لاج کیاعشدنه بس

 ید هدنونحو ل( رک اسبیس )و هدنس هطخ

 . ردراو یرلهناربو رهش کسارب هلم | ود

 یا ) Rang - Koul ( ی

 هدنسهطخ ( ریماپ ) كنیطسو | لوک تر
 ك ( لوک هرق )و

 قلوا

 هدنسدق رش بوذح هرتمولیک ۰

. FON OOo aA ESE 

 .وا لوکرب عقاو هدعافترا كلهرتم ۲۹۰۰ قره لوا

8 



 5 و
 ۳۳ a اس

 ونو ۹ ےک

 ردنا طالتخا هلزاغو رب هدنلوط هرتمولک ۳ « ب

 مانو (وص قآ ) عب !ات هلو ء ردنکم ندنسق یک

 كناح I رولنکود هنن رهن (باغص) هل 3

 ود را هلت ریص ر كلەرتمولىك 7 ندنسا

 ناتسدنه ( ناخ راب تدامس) | نیکو

 « هامو رهم » . ردشغا تافو هدنشاب ۸۰ «
 قوجر هدنناسل ودراو یسهموظنمر یسراف هلمناونق

 . ردراو یراعش

(Rennell)عقاو هدربم ک طرح رحم  
N ۰مدنسیونحمق گنیز  

 (یکیکنوم) یرب كراو « بولوا یمسا كن ەطآ یک
 ( لنر ) دوخای ( هوافنوم ) یرکیدو ( هنولب ) دوخای

 ۷۷١ ینهبعطس ةحاسم كنسيكيا . ردامسم همت
 ردن وک هلرلیل (ایسنیلو) «بولوا هرتمولیکمب 2م

 . ردلکد مولعم ا کو

 (!Courant de Rennel) | یسیتق ۹ لن

 - الشاب قدنرتروک اقسنکم ۵ 2

 هنلحاوس 2 تاب و ۳ هسنارف قد 4

 ( ےرتسا فلوغ) و "نانازوا هبقرش لاعش یرغوط

 «بولوا یلوقرب كنبتنقآ كوب نالوا رومشم هلی

 هسنارفو ایناپسا «هلبعشت هدیلاعت ضرع هجرد 8
 یهدهروک ذم لحاوسو قرهاللاب یتسهسیغ لحاوم

 هنزکد ( شنام ) « قرهلاص رهبعش مماطرب ءراب و
 ( عرتسا فلوغ )راکت ‹كرەنود ندارواو «ررب

 ریهاشم هرتلکنا نالوا ینشاک . ریشلرب هلیسبتتقآ

 .ردشفلوا هيم هلیمسا ك( لنر ) ویسوم ندنرانن

 ( ایلیما) كنيلاعث یایلاتیا (100) 1 ون
 رب ر عبات هنغامربا (و) و

 - اچ هلسلس ( نیا ) هدنسهطخ هناتنوط 8
 كرهدبا نایرج ییغوط هیقرش لاعت «هلناعن ند
 یراهبصقو رهش وتنج و هنولو وتاغروا « هترو

 قرش هرندر هرکص ندکد ندا و 8
 را ( وپ ) ندغاص هدنرق ولکنارت ,بونود هبینوش

 هدنلوط هرتمواک ۱۸۰ یسارحم . رولیکود هن |

 یو و هرتم ولیک ع بم ۵۰ ۰۰ یس ەض وح «ب و

 یاپرج «بولاغوچ ییوص هدنرسوم روماب . ر
 ۰ ردبلهرطاحم و یلتعرم

 ی

 و لار ۳۳۰۳

 | - ۱۲۰۱ «بولوا ندنسارمش

1 
۱ 

 EEE فشک ن دنفرط ( رلتو ) هد 6

۳۵۲ E r POI. ن 7 نت ید n - 

eیبرع لامث كنەسنارف  
 هلا » داو هدنسهطخ هناترب و ه دنتهح

 كسراپ بولوا رهثر یزکم كنتلایا « هنلبوعم
 یربن ( هتلیو)و هدنسپیونج برغ هرتمولک ۰
 هدنس هتروا كنهووا رب جوقم زا قرهلوا هدنرزوا
 كلا كلو ریمد ندیک ه( تسر, ) ندسراپ . ردعقاو

 - ایمداقآ «یسل اھا ۵۲ ۱ ۵ بولوا ندنرلفقوم مهم ۱

 «یتکم یال دیص نفو بط «یسی دادعا بتک بتکم یلخاد «یس

 1 د را هلعم و < یی دی شک

 -اع بتکم صوصخم هنارهر هشاط ,یتکم صوصخم

 «یسهزوم یا یوم یدلح+ ۵۰۰۰ لا

 | . عج هقتع راثآ «یسهگاب تاتا

 نکل ا «یس هناخ هتسخ ترد یواح

 اخ قلعتم ههزاسو رویط لا فاك «یزب

 9 هب هعونتم دو رم ور اا

 هلبتقو «بولوا رهشر, کسا . ردراو یرهشر راف
 ا ییدعش . یدبا یزکم كنسهطخ ( هاتر )
 . ردراو رپش کیا كوس ندنو هدهروک ذم ٌةطخ

(Renaix) ۱هردنالف قرش » هد هقدطب  » 

  دواو هدنساضق ( هدناردوا ) كنتلابا

 كنطخ لوریمدر و هدنونج هرتمولیک ۱۰ كنهدنار
 بولوا هبصقر یزک م هیحان عقاو هدنسهطقن یعشت
 تاحوسنم نت كوو ییلاها ۱ ۵۰
 ,نوتوت «تسمرک ,هلغوط ,هکر س «تارک کسم دا هفلتخم
 یر هناخایوت و هناخگااد و یراهشراف هراس و هرب
 هیدبا كلشيا كب هامتقو یراهقرباف هخوج ۰ ردراو

 René) ۸۲00 - یلوژنا دوخ اب بیګ رب
 هسنوور «یسهقود وژنآ ا ر

 هانیول یبنکیا « بولوا یلارق لو امسا و یتوق
 یاسدراق (راب) نانلوت سادا یدا لغوا یعکیا
 تر و هدنخرات ۱۳۰ قرهنلوا هسرت ندنفرط

 «بوشلوا كرت هنسیدنک یفل هقود راب ندنفرط
 - وا جیوزت هلا هللازبا یسهثراو كنفل هقود ( هنرول )
 .ود ینوتم ,هدهسیا شلوا یسهقود هنرول «قرهلل
 E ور لوا اع ندنفررط نا ا یک تک هق
 ؛بولوا ريساو بولغم هدبرام کیدستیا هجرت بح
 یردار هد! و ؛شلاق هدنراسا تحم هنس شپ

 هساوور و ورنآ ,هشرزوا یافو ٍكنيول ىج وا
 .یدا شلوا ثراو هنغللارق لونان امسا و هنکلم



 ان ز

 - وا قیصو كن ( هنارا ) یعنکیا هعلارف هد ۸

 - وات هنس چاقر بول وا یارق لیوان لعفلا ؛هسرز

 - وا شو یسهش زخ و رک ندکد تا قالارق هدنل

 لا باخت هند مد نوا رسا نا, هل

 هب رول بولوا بولغم هسنوفلآ یوغارآ هد ۲

 قفل هقود هنرول هد۱ ۰۲و ا روج هک کچ

 شماکچ هو ژنا « هلکرت هناژ یهربالق ىلغوا كوس

 یول یر وا یخد یساروا هد ۱۶۷۲ « هدهسیا

 تعانق هایفلتنوق هسناوورپ ,هلغنل وا طبض ندنفرط

 هد۱ ۸۰و ET ینرمع ۀش «كرەديا

 تاسداو هلیتساةحو لدع رادمکحود . ردشعا تافو

 «بولوا روپشم هلیسهرپم نالوا ندیقیسومو 4

¢ 0 

(Reni)هناتوبحار هدا تب دانه  

ES (E) انس هساو ۱ 2 
 هدنسیلاعت قرش هرتموانک ۱۸ كریناکس و هدنس |
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 : - را هرتم ۰ نداق یهدنرق ۰ ردراو ینالوصح
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 ترور یجنرب هلادوا ندنراغوا . ردشلوا لوتقمو :

 . ردرلشلوا ىلارق هسنارف _

 ۔ رور یلجوک هجرتلا فن آ ترور یجتر س

 هدنسپ دالیم حجرات ٩۲۲ «بولوا یلغوا یعکیا تی

 هسنارف هدآ نوسایسا یثراف ه ( لراش ۳ هداس )

 -1 وس) هرکص هنسرب «هدهسیا شفل وا بان ا هنفللارق
 ( غوه) كوب رده وا لتق راغ 3

 . ردینوروت ( تاق غوه )و یلغوا كنو "
 پولوا لغوا كبت عر ترور ی 1
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 یی هم وق سم ,هلغفلوا درط نداسلک ندنفرط باب نوجا 1

 جوزت یهسناتسنوق یزق كنتنوق هزولوت بواشو ۱

 ناصع یشراق هتنراردب ین رالغوا نیداقو . یدشمنا

 «يکیکیدنبا لوفشم تقو یلبخ ینسیدنک «هلکمریدتا
 عوقو ره راح عطقنی ال هدنسهرآ ى راک هرذ هدننامژ

 .یدشغا روهظ یخد الغو طق هعفد چاقر بولو

 ملح . یدشغا مف هنکلام ی هنوغرود اذهعم
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 رور یعنکیا هجرتلافن ترور رابتخا س
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 ییدتا یثراق هرلنامالف هد ۱۳۰۲ «هدهسیا شا
 . ردشلوا لوتقم هدهراحم

 «بولوا ترور یا ندنراهقود ایدنامرون س
 و « كدهنخمرات ۱۰۳ ۵ ندنخشرات ۱۰۲۸ یبجر
 روس مکح كدهنخ رات ۱۱۰ ند ۱۰۸۷ یییا
 . ردرلشم

 یسهقود كنسهطخ ( هبوب ) یهدایلاتا -
 - وا ندنرالیصا ایدنامرو هک «ردراو یغد ترور رب
 ؛شعا فرصت یهروک ذم هطخ هد ۱۰۰۷ بول

 - هریزج هفروق هلج نآ زاو رار قوچرب ندرلمور و
 . یدیا شلیا طبض ید یتسهلکسا جارد هلیس

 2۳ ۹ هک ترور مکح یلارق یونان س

 -اریعا « بودا قللارق كد هرات ۱۳:۳ ندنخر

 و ؛ شتا هام یرلااپ یثراق هبیرنه یجند روط

 روطارعا هدایلاتا ندنف رط باب هدننافو كروطاریعا

 . یدیا شفیناط لیکو

 (ظ:68) « هماقلا بصق » یروطاریعا ابنالآ س
EE SOSمکح كد هنخرات  

 7 یخد "یتونفلاراد غرب دباه « بوروس

 ۰ ردشع |

 ۰ هک « ترور

 بولکت رور چوا یخد ندنرلل رق ایچوقسا س
 هنس هدام « سور »] .ردبقلم هلىبقل سور یر

 یککیآ نانلوب یسهیمع ییجنکیا س [ . تمجارم
 او هدابجوقسا هانخبامز ینراسا كسور دیواد

 هسنارفو ؛شلوا فلخ هلا یوم هد۱۳۷۰ ؛بودنا

 ه هاصم دفع و « بولغم یرازملکنا « قافتالاب هللا



۳ . 

 ۰/۸ تب ور

 هرکص ندکدشا هبوقت ینشلود كرهدبا روبی

 ترور ) یسعچوا ۰. ردشع | تافو هد ۰

 «بولوا یناخو یلغوا كترور یعکیا ( ترآ و تسا

 و ؛شقبا هراح هلا یرنه یجدرد یلارق هرتلکنا

 تست « هلغم الوا نون ندد واد یلغوا كوس

 یابلا ىسەھەع دیواد موقص «هدلاح یکیدشا ح

 تافو ه دس۸۶ ل اد هع- کشا REE ك

 | كموقم ؛ی( قاژ ) یلغوا یعکیا ترور «هجګ دا

 «كر هردن وکه هسنارف «نوجما قمراتروق ندنردغ

 یخ د كنلغوا وو ؛ شمکچ هنسهطآ (هتو) یسیدنک

 هل آ رخ یتکی دلدنا ها ندندفرظ رازملکنا

 . ردا تافو ندنتیسو ام هد ها

 ار ص۱0 تس

 -وا یرلزبزع یکیا هلمساود كرلکیل ۱ ترور
TE GCهدهنایماش هدنسل دالبم ځرات  

 و « شحتوط

 a بس .رونلواارجا یسطرو هدنس ۰

 هد ۱۱۱۷ « بوغوط هدلسیرآ هدنرلخ رات ۰

 ی رها روا ردا 1

 .ردر كرلندا قیوشت هنر هراخم بیلص یئراق

 . راردا ارا ینسیطرو هد ٤ كطارش

)Robertson) [ ۰اشم انجوقسا  

 « بولوا ندننیخروم ره نوسلرور

 . ردشعا تافو هد۱۷۹۳و «شموط هد ۱

 ندقدلوا ینافیل ات جاق رب ئاد هنضرات كنایجوقسا

 .ردشمزای یغد ینرلخحرات كدنهو كناق مآ «هقشب

 ,ردل وبقمو ربتعم یخ د ندنرظن طق تام دا یراآ

 ردشعا تافو هد ۱۰

Robespierre )هد ۱۷۵۹۹ (  

 یرد ۰ ردشموط هدسارا ۱ راپسور

 لیکو یوعد هدنسهیلاع ةمکحم لایا (7 وترآ )
 بودیا كولس هکلسو یخد یسیدنک « یکی نیدل وا

 هب یوم سلحم ندا عاقجا هدسراپ هدنسههس ۹

 ۰ یدشفلوا باغتا ثوعبم ندنفرط یسلاها سارآ

 لئاونع « هرشعم *هلواقم » كنوسور قاژ ناژ

 لوص « قرهلوا عات هراکفا یکم دنسهلاسر

 *هوقو ؛ ؛ شفل و ندنرلط رفم لا كنساضعا حانج

 . ىدا شا بلج یتقد رظن كمومع هلمس هقطن

 رم «یعدم كنتانح یک هننس هد ۱

۱ 

 را

 ۱  یرومآأمو 2 یآ چاقرب «ەدەسل| شفلوا بص

 (نویسناونوق) «كرهدىا قاحلا هرا ( نوقاژ ) «هلکرت
 ۶ سلج ندا گاز هلناونع « هیموم تقفاوم» ی

 ۱۳۱ كر ندنفرط یسلاها سرا از

 ند همکح کی دلا کشت همان « هموم تمالس » و

 ۳( « هلکع رو 4نفالتا دا رامدآ قوح كب « قرهیلرآ

 دم 8 نالو ترش هل قحسم مان « تشهد »

  هناکدازلیصا . رای و ی و سسّوم كاهش
 1 ناق یتنیکو ضغب ن نالوا

 ۱ ینس ناز روخ ص رح 1 ندکد سا نکسن هلا

 | مازتلایادتعا زآ رو ۱۱۱ ار یدتکا
 نالواشفاو قیفدهدلاح ره «قرهتوط هلس و نیکی دنا

 هد۱ ۷۲۹ و ؛شعا قاسرمش 4:مادعایخد تكوتناد

 « هوا راتخ لعاف « بولتروق یغد ندنبیقر و
 ۸ یلکروس 1 قره هنبلا نوتسب نم *ورادا

 ۱ هلاتسرخ کیدنا برع حو « لیکشت هرادا
 .ود هنساوعد كما شات یخدسنید عونرب لد

 اسر یتساش كحور و ىندوجو كتیهولا ,بوش |
 شقسا کا نیست اا یوم ماطر ۷ هلا نالعا

 یفیدلوا شمریقو راناق ینیدلوا شکود یقجن | .یدیا"
 1 كنو یساقفر یدنک «بواوا نام هنتسقف وم رلکرود

 ۲ یدنک « كرهدا هشیدنا ندنسهنازرنوخ صرح

  نوپسناونوق قافتالاب ,ندنرلقدمهلوا نیما ندنرلتایح
 ۳ .ربو رارق هنمادعا- رارب هلنناریکفرط شعب هدنسلج
  هنسهرزاد هبدلب هلآ رخ یرارقو . یدرلشم

 تمواقم ها الوا رز دمام هنفیقوت و ءاعلا هننارکف رط

 1 هلیس هجن ابط كسرفن همرادناژ ر .هدهسیا شا

 بولوا ماست رورضلاب .هرکص ندقدلریق یسهکج
 هلنراریکفرط ۲۲ هدن ۲۸ كنزوم یسهنس ٤

 ۲ .اقو تشهد ربارب هلکنو و ؛ شفلوا مادصا رار
 * یاس هللرلقطن شمب .ردشلو ماتخ یرود قلقشیر

 . ردشغلوا رشن هرزوا دلج ٤و « مچ یر هلاقم

 حعل

 یثراف هذ و بارا او

 ا

 و ندنرلز ی بد
 | دلرکو هلبتراهم یهدیقیسوم نف كرک ,هلیکلازوک
 . ردشلو ترهش هدناتسدنه نوت هلیلاج و نسح

Ruben )دام « لسور » ] )  

E 



 اش ید
EE 

 ب و ر 9

Robinson ۰كا كنەرتلکنا (  

 «بولوا e 2 ۱ و
 .ردشلو ترهش یخد هللاجو نسحو هلسدا و رعش

 «نکیا هدنشاب ۱۵ توغو هداوتسر هد ۰

 .افو عوقو كنود هرکص تقوزآ و ؛شمراو هناقووآ رب

 یهدکلسپرتفآ ,بورک هبورتابت ,ندنفب دلاقزسهباو «هلمت ۱

 ؛شعا تقد راظنا بلج هلللاجو نسح و ییراهم
 هنسیدنک هدنکكسارب جروج یجندرد لارق قحو

 .ردشعا تافو هدنخحرات ۱۸۰۰ .یدناشعا هقالع

 . اتکهباکحو ورتابت ضعب هلبا یسهلوبقم راعشا یلیخرب
 . ردراو یرلب "

 اا « لامش » هدهسنارف (۲0۱0۳ظ21>)
۱ 0 

 نالوا یا «قرهلوا هدنسدق رش لامش هرتمولک

 « بولوا رهشر یز کھ هسحان هدنرزوا كلودج ۱

 «ینقوم لو ربمد .قیعج عیانص .یسلاها ۸۲ ۰

 للاخ لاش ,هلناف .هقوح «یسهناخهتسخ «یسورتاش

 یر 2 راف یزهرفس هلناح و سنم كو راسو

 ی زا هنامکا مو رقاب و « یراهناخ او « یراهناخغابد
 . ردراو

1 

0 ۱ 
Eهدطسو قاش رفآ  

 ةعطق «بولوا لابج *لسلسرب حب
 رد هب هرتمولیک ۰ سوپ لحاس كن هر وك ذم

O SEEهلا  

 ر نداروا «بولوا عق ةاو هدنقرش لوط ۳۰

 یسهورذ فن سم ها درو تک ا

 . ردهدنکلکسکوت هرم ۷

 رومشم لا كن هسن ارف (۲۱۵0۲10۷06۱)

 هد ۰ بولوا ندنرارک انمیک هکیور

 قلعتم هایک . ردشعا تافو هد ۱۸ ۰و شین و ط

 . ردشلوا قفوم هنافشک

 هدعن «قرهلوا علام هنرلغ ا لتق ی( رع) تو ترس لر وا تا | تش

 شا فیلکت یرلعآ هبوبق ,هلبتیا قمراقیچ بولک
 ین طبس نالوا ندنلسن كنو . ردیورص یفیدلوا

 كار هنسیلامش قرش یابننم كنبطسف لار

O N NPP SL E AT ADE E e a 

۲۳۰۹ 

۳ 

 ب ور

 او یسهرت هدنبرق هلمر ۰ یدراشمشار هنتهج قرش
 . ردهاکترایز یباقم

 كا كنایلاتا ۳۷۵۲1۵1 )

 ا «بولوا ن یی ود

 تارهش تسک كرهدىا قلرود هدنراورتاس هردنول

 تافو هد ۱۸۵ بوغوط هد ۱۷۹۵ .ردشعا

 ككا

 ' همورد ) كن هسنارف ۵ ۰

 مت E ا ۱ هود
 ماطر هلن اعم ندنغاط ( هردنالیم ) «بولوا رہن

 ؛كرهدبا اورا ییهووا رب لدبم ندلوکو «ذخا رلیاچ

 ندنایرج كاهرتمولیک ٩۵ یرغوط هیبرف بونج
 رولیکود هغامربا روک ذم ندلوص .هرکص

 .هربک هر زج هرتاموس (1۱0۲۵۱) تاور
 هدنسشراق یسقرش لحاس كنس

 هنتموکح ( قايس ) عبات هکنلف هدنزاغو هقالام و

 قاقاطب و قلا یسضارا « بولوا هطآ رب بوسنم

 . ردبلاخ ندیل اها ,هلغل وا

 .هطخ باعپ هدناتس دنه ۲ ا
 تا هلابمآ و هدننتلاا ( هلابمآ) MS ر

 (جاس) «قرهلوا ه دنتسدب رع لامش هرتمولک ۱

 كن کل ودج (دنهرس) و هدنراسب لحاس كابرث
 GON «بول وا هبصق ر ی زک اضقعقاو هد دم

 «تابوبح .یسلاها ۱۰ ۳۲۵ «هرزوا قلوا

 اس كوي کیا هدهنسو ینراج زوطو دیوبج «رکش

 ۰ ردراو یر

  ویجار هدناتسدنه (1۱0100025) | س اور

 .وکح (روبتراہ ) تانسهطخ هات
 از هاش رک بولوا هبصقر وله هرات تیم

 سست ندنفررط هجارر نالوا فرعم هلمالسا فرش
 یضوحرب مساو هدنکواو ییارسر . ردشفلوا

 .ردراو یراثآ راس هل رایه ضعب هدنراراوجو

(Roper)ہدنسیل امش ےسق كنالارتسو ۱  

 نهروک ذم ةعطق هک ردقامرا رب

 «كر هدناناب رج ی یغوط هق رشن دب رغ هلن اعن هدنرلطس و

 ندکد سا ذخا ینراوص داراب اچ اطرب ندا وصو غاص

 ندنبصنم , رولیکود هنیزفروک ( هراتننراق ) ءهرکص

 رود



 ب و ر

 ر هدنخرات ۱۸۷۲ یکلهرتمولک ۱۸۰ ًارابتعا

 دوس ىليخ «قرهنلوا فشک ندنفرط هصوصخ تثیه

 ۵۰۰ یرللحم شمب . ردشفلو اص هنیربس افس
 یرهووا یهدنسارحم هدنناضنف . ردهدنتعسو هرتم

 هنلاح تبنم ك «هلکشا كرت ینرروماچ «بوصاب
 كراهرومعم ضمب ًاریخا رازلکنا هدنرارانک . روق

 . ردرلشع | عضو یتساسا

 ۔وتق ( 5۲ 1۱06۲۱ ) س تنس

 ۷۰۰ «بولوا ندنرازب نع كرلکبل
 یفلن ایتسرخ هد هر واب ردق 4۷۱ ۲ ندنسیدالیم خیرات

 غرو زاس هد ۷۱و ؛شغا لافتشا هلکیا رشن

 ك هدندنع رلیلهرواب . یدنا شلوا یسویقسپ

 ۰ ردز زمم

 ۱ ترور

)Ruper( ( ۰.ود هدنلاعش یاق صا  E TM O 
 یغاآ كنلوک ( ینیساتسیم ) «بولوا قامرار هدنس

 ندهرتمولبک ه ۰۰ لوط كنسارح . ردهد_نمکخ

 «ردیا نایرج یرغوط هبرغ ندقرش «بولوا هدایز
 .رولیکود هنیوق (سماج) كنبزفروک (نوسدوه) و
 شا لاصعسا ینزابتما رامعاو ناکسا ینراروا
 ور سنر یکی كاراش یجرب لارف هراکخا ناو

 : ردشفلوا ریست هلسا كبر

zı (Rupert’s Land) # 

 E ترور» ۱ دال سرود

 ةعطق فورعم هلیعسا نوینیمود مویلا هدیلامش یاقب
 ۔ روک (نوسدوه) و هدنلامش یاهتنم كن هللاعش ٌهعساو

 سا نیرو هلیتقو هراطقا نانلوب هدنفارطا كنبرف
 هرتلکنا یرامعاو ناکسا تهروک ذم راطقا «بولوا

 هلمساو «ندنغیدلوا شلدا هلاحا هنر ور ندنرلسنرپ

 لامش » نوکو هروکذم راطقا . یدشغلوا همس
 «بولوا قلم هنوشمود هلیما « یسضارا رغ

 یرامتاو ناکسا «هدهسیا لکد نوکسم هلیمامت زونه
 .ردهدکغا مسوتو قرت هک دتیک

 هک .ردرهنر هدهقب ( 1

 ۳ رر | لپود
 كلهرتمولبک ۱ ۵ «لکشتلاب هدنسبق رش لامش هرتمولک

O) 
 ییوص «هدهسإا هصبق ك یسارجم .رولکود هنغامرا

 باور ۳۳۰

 سو هرتم ۰ هدنرار شعب « بولوا قوح

 ۰ ردا تکرحو ریس یرلیکن کلی هدنجماو «ردراو

 3 هک هدنتهح سوسرط ور

 کیا ندنراسنرب ینمرا نروس تم 4

 : رهانعم| اک

 .ند۱۰۸۰ «بولوا ىسۇم كنهلالسود یسجرب

 ۰ ردشمروس مکح كدهنسب دالبم خيرات ۰۵

 1 دادهنخرا ۱۱۸۰ ند ٤ یسیعنکیا

 كرت هنوبل یردارب قموکح هدعبو ؛شمروس مکح
 ] . یدبا شملکچ هرتسانمر كرهدیا

 ۱ با هدناتسدنه (1۱0000۲ )

 ۶ و هدنتلاا ( هلابمآ ) لب | دقت
 - قرهلوا هدنسیلام قرش هرتمولبک ٩6 كن( هنایدول )

 كل هرتموایک یقجن رب ندنراسی لحاس یر ( جاس )
 یسلاها ۷۱۱۰ «بولوا هبصقر عقاو هدهفاسم

 . ردراو

Ruppin غرودنار ەدەىس  

 ا 1۳ 2 ںیہ ود
 « قرهلوا هدنسب رغ لامش هرتمولک ٩۰ كمادج

 هبصق رب یزکسم اضق عقاو هدنرانک كلوکرب یانمه

 . هخوچ « كبلسا كوب ,یسلاها ۱ ۰۱۵ .بولوا

 نم یلخادرو یرهناخربم د یر هق راف و

 كنهبصقو س . ردراو ینیلملا راد رب هلیسیدادعا
 هدنرانکرب د كلوكو هدنسبق رش لاعتهرتمولیک ۵

 ید هبصقر رکید یواح یییاها ۲۱۷۰ هلمساوب

 . هنسیجنرو (۸۱۱ ۴۰ نیپور یکسا) اکو «ندنغیدنلوب
 . رار د ( 1۲60 ۴. نیور ییر

 و ںیراتور اشر ) هدانلاتا 5 ۰
 نالافگلوط ند ( دلاورآ ) لارق فوتم هدنسپ دالم
 كرادرابمول كرهدنا جاودزا دقع هلبا ( هجر دنوغ )

 لیخرب راسو یبهونح ندرلمورو ؛ شلوا یرادمکح

 شعا عضو ید نیناوق ضعب « كرهدبا طبض رار
 ه هبصقره بودا مازتلا ینبهذم كسونارآ ۰ یدبا

 یسویتسپ ینایرآ ررب هقشب ندنراسویقسپ كيلوتق
 « بوروس هام رکعت هنس ۱۲۰ ۰ یدردا بصل یخد

 . ردشعا تافو هد ۷۲



 اھ ۰

 «یرلودج ددمتم «ینایل لزوک تك و لوس «یسل
 ددعتم ,یسهناسرت .یلو ربمد .یضوح افس عساو

 «قیعج نونف «یرلبتکم فلتخم «یماسیلک منصم -
 هدنروص نتقمو یسهناخهتسخ صوصخم هرارابتخا "

 .ردراو ینراجت كویب رونلوا لیپست هلراروناو راشیا "
 وا یر نددالیم نرق یعچوا نوا یسقرت كرهشو 1
 .ردشمک هنلاح هبصق ندب وکه دنخرات ۱۲۷۰ «بول 1

Rutherglen ( ) كااجوتسا 
 كووقسالغو هدنتلابا ( قران ال ) ۱ ناکرور

 (هدیلق ) قرهلوا هدنسبقرش بونج هرتموایک ۲ ۰
 ریمد ندیک هغروبعدا ندووتسالفو هدنرانکی جلخ "
 «یسل اها VN No «بولوا هبصق را هدنرزوا لو 3

 . ردراو یراهناخربمد هدنراوجو یروک ندعم

1 

 . وا ندنسارعش هسنارف ۷ ۰ ۱

O - : 

 موظنمو راهللاه قوجر . ردشغا تافو هد ۱٣۵۰

 . ردشمزاب راهکعخم "

 di هرتلکنا ( ۵ ۵۲ 5

 ِ )و هدنتلای ا ماهرور 1
 كنیرہن ( رتور ) «قرهلوا هدنسیقرش لامش هرتمولیک "

 «بولوا رپش رب هدلحم ی دنکود هنغامرا (نود)

 «ماج «یرهناغنکو دو هناخریمد ,یسلاها ۲ 4 ۰
 نود و یراهقرباف هّئاسو طالخ «هتساشن «نولاص

 . وکو هلیسیروکرب هننرزوا یک هنوز وا
 . ردراو یساسیلکر هدنرزوا كنير

dieziJSi|l ( Rotherhite ) 
 (هسیمات) و هدنتلابا ( یروس )

 دودعم ندنراوج كنهردنولو عقاو هدنرزوا یرېن
 ۰ ردراو یسلاها ۳۱۰۲۵ بولوا هبصقر كور

 تهح كناح وقسا ( 2

 ۱۹ ۳ یاسور

 هدنجخ هديل قرءلوا هدنسیپونج برغ هرتمولیک
 عقاو هدنسیفرث_لحاس كنسهرزج ( هو ) مقاو

 ۱ تهرور

ETT IG 

E a 

 ت و ر ۸)

 ( هتو ) « بولوا هبصق رب عماح یبیاها ۸ ۲۲۳۰ و

 رلمروتم «هلغلوا میالم یساوه ه ردب رک ص كنتلاا

 کسا رب و ینایل لزوک . ردیلح اوه لیدر نوا |
 ۰ ردراو ینارس

Rolhschen-Salm ۰3  

 ۰ هدن النف ا اس نسور

 عقاو هدنیصنم كنم رهن ( هنیک) هدنزف روک هدنالنفو

 ۱ ۰۰۰ بولوا هبصقر هدنرزوا كن هطآ كچ وکر

 هنلاعا ئافس ,یناهل هسرح شافس عساو «یسیلاها

 یرهلشق ددعتمو یسهعلق یا : ی رهاگسد ص وصخم

 . ردراو

 روپشم لا كناسالآ ا تو
 هدعغروس رف «بولوا ندنرلځروم

 هدنلول مارتلا ی رحو ؛شفل و یل تورث ملعو جرات

 لمکم هنرزوا دلج ٩ « رار هلکغا رشن هتزغرب |

 -روسرف هد ۱۷۷۵ .ردشمزاب یوم حیراترب لصفمو

 . ردشعا تافو هد ۱۸ ۰ «بوغوط هدغ

 ه دىلامش یاش مآ ( 2

 . وهج هر ا ۱

 هدنسی رغ بونج هرتمولبک ۸۰ كن (هیلبتاوم) هدنتبر
 نالوا یطالتخا هلبغامرا ( نارول تنس ) قرهلوا

 هدنرزوا یربن (قیرقرتوا ) بصنم هنلوک ( نلپماش )
 - ص تلایا هدنعطاق هطَمش كنطخ لو ربمد چافرب و

 هدنراوحو یسلاها ۱۲ ۱:۰ بولوا هبصقر یزک

 .ردراو یراهق رب اف صرص قوجرت هابراقاجوا ص ص

iaygl ) Rothenburg (( ۰ ۳ 
 ۱۱۱۱ E سو ۱ عود

 ۔ ص اضق هدنسلاعش برغ هرتمولک ۳۰ كخاسنا و

 تعارز « یسلاها ۱۸۲۰ « بولوا هبصقر یزک

 هراسو هرب ,یجئووا « توراب هرآ هلبرا هننک ام

 جاقر «یرهنابو یرلوص ندعم یلزوط ,یرهقراف
 (رسات ) ۰. ردراو یسهناخمیتب و یسهناخ هتسخ ۰ کم

 ربات ردنآ غروبنتور ) «هلغمل وا عقاو هدنرزوا یر
)R. an der Tauberد نالوا هدم ساون هایبیکرت  

 . رونلوا قیرفت ندراهرقو هبصق كج وك ض عب

area (Rottenbourg) 

 عدوبل ور o دنتل ابا ( وسانهسه )| كن هبس



ar # GT Ta. Oاب  

 تور

 بونج هرتمولک ۳۸ كاساقو هدنفاعتس ( لساق )

 ۳۰۲۵ بولوا هبصق رب یزکص اضف هدنسقرش

 .ردراو ییارسرو یسهناخعتب ,یرهناخغابد «یسلاها

 كعغرعروو ۱1۱0۱۱00۳۲0۲۵۱ ] ۰

 -ار ) هدنتلابا « نامروا هرق » ۱ غروب ور

 م رغ هرتمولک ۰ كنکنلنارو هدنساضق ( نكت

 یرهن (راقن ) نلیکود هنغامرا (نر) «قرهلوا هدنن

 «بولوا هبصقرپ عقاو هدعقومرب لزوک كو هدنرزوا
 «یسیربوک یا «یساسیلکر عنصم .یسلاها ۰

 كلشيا كو یرلهق راف هربب هلا هفلتخ تالآ ندجافآ

 . ردراو ینراج یوا یا رش
 حاس فان انلارتس وآ ( ۱

 9 و | تسور
 هطآ رب هدنفیچآ هرتمولک ۱۷ كنبصنم یربن ( رور

 یسضارا . ردهرتمولیک ٤ یکاو ۱۲ ینو «بولوا

 هنتماقا كنسيلاو الارتسوآ یبرغ « بولوا تبنم

 هنوعرب ریلبر دتاشبا هنیمرجم « یغانوق رب صوصخم
 . ردراو یراتفر و یتکمر «یلتفج

)R uh éniens)ندنمآوقا والسا  

 كنار رتشوا ..برلوا موق تاور ۱ ناشور
 .راردنک اس هدنروصقرفتمهدناتسهل هلیس هطخ ابعلاغ

(Rottweil)هرق » كعغ  

 ۱ او «ناتزوا / لیاوور

 هنغامریا ( نیر )و هدنسیبیغ بونج هرتمولیک ۵
 هبصق ر یزک اضق هدنرزوا یرہن ( راقن ) عبات

 یزوط « ینفوم لو ربمد «یسلاها ۶۰ ۵۰ بولوا

 قوماپ و كول «یرلهیناب «یزوط ابق «یبوص ندعم
 ۔هق راف توراب «یرهناخایو «یرلهاکتسد تاجوسنم

 رب «یتکم جاقر ا تاج و تاو یس

 . ردراو یرتسانمو اسیلک ددعتمو یسهناخعیلپ

eایا قرود كنەرتلکنا  
 ا ۵ کلا نیل رو هتتسا کا و ور

 ,یسیلاها ٩۱۰۰ ؛بولوا هبصقرب هدنسی رع بونج
 . ردراو یراهبارخ یارسرو یروک ندعم

 دریک طع رحب (1۱0۱01۳02)

 ریازح یعف و یر

 هرتمولیک ٤۷٤ كنسهطا ( وولآ وناو ) ندنسهعقج

E a O ww 3 04 ۲۳۰ oo TS 

 ت و ر ۲۳۱۲

 2 ۱۳۳ ۳۲ ۱۸۳ ؛قردلوا هدنسیبیغ لامش
 عقاو هدیقرش لوط ۱۷۲ ۶۱۳ ۱۸" هلا ییونج
 رارب هلراقحهطآ یهدنفارطا « بولوا هطآ ر درفنم

 ۲۵۰ و ینهیعطس ةهحاسم هرتمولیک بم ۳۹

 ( سدراودا ) نادوق هد ۱۷۹۱ ۰ ررداو یسلاما

 ۱ - اھا .ردتبنم یعار وط  ردعخل وا فشک ندنفرط

  «تسردس «بولوا بوسنم هتسلج ایسلیلوت

 « ك یفچ .ردرلمدآ دعتسهو سلوم ماه اتتس

 . رارینبک هللا كابحمکو اب

(Rota) [ ۰هطخ اسولادتا هدانابسا  

 ٠ كىيداقو هدنتلابا ( سیداق ) كنس ۱ هور
 اع رحم قرهلوا هدنسیرغ لامث هرتمولیک ۰
 ۸۰۰۵ بولوا هلکساو هبصق رب ها اتم یسالطآ

 روهشم هلراهحاب و غاب لزوکه دنفارطاو یسیلاما
 . ردراو یلارش

 ایسلورقیم كريبك طیح رحم (1۱0۱۸)

 - همقجم ریازج ( هنایرام ) عقاو هدنمق ی | هود
 0۷ كنسهر زج (زتع) «بولوا هطآ رب ندنس

 لاش ندسیغ بونج . ردعقاو هدنلامش هرتمولک

 مبا ۱۱4 « بولوا هرتموایک ۲۲ یو «قرش

  هلیسیضارا تبنم تب و یسهیعتس ةحاسم هرتمولیک
 «بولوا نوکسم ريغ نامه" ردراو ییاتاس یوق

 . رددوحوم هرقر زکلاب هدنرزوآ

 ندنرازج یدنه طح رحم (۳0۱۱۱) | ج

 یب بونج ا 0
 « بولوا هطا رب هد ونح هرتمولک ۲ یا کوک

 یسیلاها و هرتمولیکم برس ۰ ۰ یسهییطس ٌهحاسم
 کناف سا .زدهدنسهرآا ۱۶ ۰۰۰ ها۳۶ ۰

 . ررریشنم هب ه ریّغذص تاسرکح ماطر «بولوا بات

 رب «بولوا تدنم كب ؛ یسضارا . ر رسم یسل اها

 هزاسو نوتوت «یثماق ر کش «قوماپ .دیویچ «یراد

 .هبشح و تاناوبح هردقوح یرلنامروا .رولوا لصاح

 فدص هدنلحاوس .ردنرارع ندزوموطو تاک ی

 . راقبح هغاب و

 ۳ ار سد (یراب)گنالاسا (ظنعان۵۵0) ) ۰۰
 «بولوا هبصقرپ هدنسیقرش بونج یسلاها ۰

 . ردراو



 ج و د

 و هرعم هلا بلحو هدنراوج بلح

 e 1 . ردیعسا كن هبحانرب هدنس
 | ناجور

 . رغ بونج هرتمولیک ۱۷۰ ك (ناخ یزاغرد )لو "
 هدنیرق ینیع لحاس كنغامرا (دنس) قرهلوا هدنسیب
 هرزوا قلوا لسم ىب ۰ بولوا هبصق رب

 یرلهاکتسد تاحوسنم لو ضعب و یسیلاها ۵

 (یرازام ) كراجولب هدنطساوا قیاس نرو 6
 وتو OR خ مار یر یسهلببق

 EEE ا
 ردسا كنشک

 "هریزج هدنسیدالبم جرات ۱۰۰۱ یسیجر

 لامشیامنم كناتسدنه (01ز2۲)
 هدنتلابا (تاجرد) عقاو هدنسب ر

 ور

 ۱ هدکمروس تم وکع هداراا فا لوخد ههروک ذم

 طض ینرارب زود و ینلحاوس تن هطا «كرهدا

 -ارب ؛بولب ریو یلاونع یتوق هیلصس هنسیدنک ندنف
 و ؛ شلآ یتاونع قلتنوق لوس هدشنافو كرد
 . ردشعا تافو هد ۲

 «بولوا یخ و یلغوا كنیجترب جلایا
 یسهدلاو «هدلاح یغی دلوا هدنشاب ۸ یدننافو كنیردب

 ؛شلوا یتوق كوس هیلعس هاتاصو كن (هدسالدآ)

 | طبضیخد یهژاسو یونان هلا هوو هربالاق هدعب و
 ؛شلآ یتاونع یلارق نیتیلعس هد ۱۱۳۰ .كرمدا

 یی سلبارط .بودنا طبض یهفروق ندرامور و
 .ردشعا تافو هد۱۱۰ . یدا شتا تراف ید

 هدهردنول هد ۱۷۲۱۲ .بولوا | سرجور

 ینولاس ؛بولوا ندابنغا . ردراو یسهلوبقم راعشا

 . یدبا ابدا ع تقو لیخر

 ۱ كدروفاتساو هدنتلابا ( دروف | جور

 | یربن (تنرت) قرهلوا هدنسیونج قرش هرتمولیک
 ترهش هلشفادص ترفو نالوا هنادناخو و ؛ شقل -|

 «بوغوع هد .,۸ .ردشلو

 لوبریمد ,یسیلاها 4۲۰۰ «بولوا هپصقر هدنرزوا |
 .ردراو ندرت روک هدنراوحو یسەناغەكود ؛یفوم

ea 

 ۔رط یردار هد ۱۰۷۱ و ؛شعا رشن یفلن ایتسرخ |

N ح و د 

 رتساقن ال كن هرتلکن | ( )Rocha 1e ل

 رم و 22
 هل رې (جور) عبات هنغامرا ( لورا) و هدنلاعت

 « بولوا رهش رب مقاو هدنرزوا كلودجرب ییانمه
 كنلسا قوماپ و هلناف وج ؛یسیلا ها ۰
 . ردراو یرلقاجوا شاطو یلدعم روک «یرلهقرباف

)Rochester)(تنک ) کان هرتلکن |  

 هرتمولک 5  تانهردنولو هدنتلایا

 كنرپن ( یاودم ) قرهلوا هدنسیقرث بوئج

 « یسلاها ۱۳۸۹۰ بولوا هبصقر عقاو ه دنئصنم

 OSA ۷ یاس توت

 هیدیرتسا یلتیلکه د هبصقوب .ردراو لوپریمدو یسهملق

 ۱ رتسچور

 . ردهبصقر یکسا كب . رونلوا دص

(Rochester) ) ۰كندل اعث یا مآ  

 ا رد هنج كام ل
 : ردراو هبصقو رهش چوا

 (هسنج )و هدنتروهج ( قروون) یبجرب

 روک ذم رهن قرهلوا هدنرزوا یلودج ( هرا ) هللرهن
 كتروون و هدنسیراقوت هرتمولیک ۱۳ كنبصنم

 «بولوا رهشر عقاو ه دنسدب رع لامش هرتمولک ۰

 لزوکو یراقاقوس زودو شینک «یسلام ۵
 وا نیست هد ۸۲ .ردراو یسهریما ها |

 تنس )و هدنتیروهج ( هتوزنیم ) یسیخکیا سس
 قد هوا هدنتسق رش بونح هرتمواک ۱۱۲, (لو

Eعقاو هدنرزوا یر ( ورموز ) عات  
 اا 0۱۰۰ بولوا هبصق ر E قاعس

 لو ریمد و یتراجت تابوبح «,یراهنافکود ریمد
 . ردراو |

 | ندنسارعش هرتلکا (080۲5)
 كنتروهج (ریشپماه وین ) یسیعچوا بس

 .ولک 4۸ ك( دروقنوق ) و هدنغاجس ( دروفارتسا ) | ۱
 | قوجر .ردشعا تافو هد ۱۸٠١ و .شوط

 «یسلاها 1۸۵ .بولوا هدنسیلاعت قرش هرتم

 - هش راف هراس تال وهم هلن ح وسنم دوو لو ریمد

 . ردراو یر |

 C. de) اب وب سس تن وق ۔اتسا ) كنەرتلکنا ( 186۱6۲ )

EE:ا  Eو مدڪسم هدشآرس  

 تافو هد ۰



 حد د

 یرامشا قوچرب ترابع ندنایوجه هعلشاب . ردشغا
 . ردراو

 .هطخ هرالق هدالانا ۵

 ناینو و هدنتلیا و الچور
 «بولوا هبصقرب هدنسیبرغ لحاس كنبزکد
 . ردراو نقوم لو ریمد و یبلاها

Rothschildدوح | )  

 ۱ 5 ۱ دایچور
 ١۷٤۳ . یدا بهذملا یوسوم «بولوا ىسسؤم

 یهدنرزوا یربن ( نام ) كناسالآ هدنسیهالبم جرات

 تافو هد ۱۸۱۲ « بوغوط هدنرهش تروفقنارف

 هدهروناه نکیا جک كب ,بواواریتف لصا نع . ردشعا

 كج وک یکیدندناهدارواو ؛ شمریکه نتمدخ كركنابرب

 « بوشلر هدنروفقنارف هد ۱۸۰۱١ هللا هامرس رب
 ؛ شغل وا بصن هنغلقا رص كنبارس ندنفرط یر, (هسه)
 ا قلراکادفو تینما یکی درتس وکه دنقح سن رب ولو

 هدهاسوت لکا باح یتینما كننارادمكح ایوروآ

 یو کرا یک یدبا شلوا لئان هتورت كوس رب

 ینراهامرس «رلنو «بوقار دالوا نوا قرهلوا زيق

 و سراپ ,هردنول ,هنایو .تروفقنارف «نیزسقمرآ
 .وروآ ینراهقناب .قرهچآ هبعش ررب هدنرارهش یوا
 بووق هنلاح یسهقناب لوس كا كلاع نو و تاپ

 ینمکح هب هانک ندهداعلا قوف تورت یمسا دلبجور

 ذم موبلا بودىا تافو یسهلج كرلن و . ردشملا

 هرادا یرادافحاو دالوا ینراهبعش كت ەقناب روك
 : ردهدکا

۳ 
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 ندنیمبات رابک ( یاذجا عانز نب )
 دع ندهباح هدبتڪ شعب بولوا

 ندعانز یرد .بولوا ندنساهقف یامز .ردشفلوا

 لاوص ن كلملادبع .ردشعا تاور نده ام راسو

 دوخاب (راسی ن حور) س . یدبا تارحر هدننامز

 هردراو ید تادرب ندهباض مدنعسا (حور ی راسب)

 ی ۰( ) یبع .ترف | ها ور
 یارعش ریهاشم (دمت ن رکب ونا)

 . ردنل دنقرع» « بولوا ندنارا یاعور

 دم ناطلسو نت نادر اش كطاوطو ندلا دیشر

Eنکأس هداراخم «بولوا ندنرلح ادم  

 ندنطبض ندنفرط کنج كروک ذم رپش . یدا

 حج 9 د ٤\۳

 ناطلس  كرهدیک هب یلیهد هدنخرات EY راض

 :ردندنرامشا لج همطقوش .یداشع |باستنا هشقلا
 راکود لیم دنکن قیکب هدازآ درع

 دما تمالسب تفآز رم همه ا

 دنهدب رمصیق رتخدشرک ۱ دها وه نز
 دشاب تمایق هدعو رک ۱ دناتسن ماو

 . بنام ءارمش یربه نرف یجنوا

 : ردیصاخ كنبشک ی یا ندنس | تک 2
 . وا یلغوا كنيبلج لع مالس الا جش یسجرب

 : ذ وا تب وش «بو)

 كنس كرروصت وا وع ناج یټ هنیس لکوک زوک
 كنس كربی ررد هدکوک تاق یعندرد یک نوک

 كنسادخک كنيدنفا دومسلاوا ییعکیا --
 هعطق وش ۰ ردشعا تافو هد ۰ بولوا یلغوا

| 
 دای هسا مرک هاش نسهدنب
 داد هب هج وک رواکه ن ندزولا

 مهسلوا تبحم ماندب هلون
 دآ وبا نوچ رولا قاب ایحور

 كتاد يا ید ارش نارا یج
 : ردیصلخم یا

 تا

 هاکت و دا دماي رای يه داد سو هچ

 هلا الا هلا ال بل توالح یهز

 هللوجم كراكا بولوا یینادمه یبیعنکیا -
 هلب ما كتنیضام سابع ۱ 9 « ندنش دلوا لوفشم

 تیب وش . یدشفلوا عطق ید ندنفرط ناخ بوتمپ
 درد وا

۳ 

 دیآ یعامز نتسرکنیوا یورب
 مراد نتسد رکی ارب هدندود نیا ن»

 ۵ وا £
 0 e | یدادغب ی ور

 تاغ یدش بیکرت هلهو رادنآ هداءلا قوف یرامشا

 یسوزرآ و ليم قوچ ك هتحایس .ردربتعمو روپشم

 قلارآ رب قح «شمزکیراید یخ ندنفیدلوا شغل وب
 ارد هدعل .ردشلاق تدمر بولک ی خد هلوسناتسا

 ات ۱۰۱ ؛ بودنک هماش نداروا و ههننوق ندند

 ۶ ردکنوا تس ول ردشعا تافو هدماش هدنشر

 ییانصم تكلا رذکهر هفلوب :

 ییاالوم ترمضح ماهنیدیا ورمشیپ



SE a Ac; o YEو سا  YE۳ و 2 ین  

 د و ر

 كنللارق هسفاص 7

 سیا ساب اا جد
 هبصقرب یزکم اضق هدنسبقرش بونج هرتمولیک ٤۳

 ۔اوج «یفقوم لو ريمد ‹« یسلاها ٥۹ ؛ ۰ «بولوا 1

 -وسنم قوماپو لو ,یرلقاجوا صص ینعرق هدنر "
 - هناخاب دو یرلهش راف یا قاا و هرافبح هلا تأح 1

 . ردراو یرآ

 اشارتلکیه ریهاشم هسنارف (1۱00) ۱ 3
 هدنوژد هد ۱۷۲۸ «بولوا ندش

 ندا ردشعا تافو هد ۱۸۰۵ و شوو

 . رددوجوم رلاکیه عنصم قوچرب

(Rhode-Island .سا  la 
 ا رب | دنالسلا دور

 «بولوا یکچوک لاو یرب كراتروهج ندیا بک
 (توکیتکن وق) رغ «( تسوچاسام ) "الاعثو ا
 طاح هلا یسالطآ طبع رحم یخد ابونج و

 و یلامش ضرع ٤۲ ۰۳۲ هلا ۳
 دتم هدنسهزا یرغل وط ۷۱۳۲ 2 ۸

 ةحاسم و هرتمولک ۰۰ یکاو ۸۰ یو . بولوا
 یسیلاها ۰ ردهرتمولیک میرم ۳۷۲۷ یسهیمطس

 (جمدیوورب) یزک .ردنراع ندسوفل ۲۰ ۶ ٤

 هدنسدش راق یحاس فا .رد ( تروون) 1 اضعل و

 دور ) هلبیسح ییدایج كنساوهو یخاراو نانلو

 نانلوا بیس « یسهر زج سودر » ینعی ( دنالسیا

 ۰ رددودعو

 قهھج نرغ بوج هلخاوش رددوا
 انا م هو كن رلف رط دا «بولوا راد]لوصحم یخ

 ا لزوک ات ییرع بونج ٠ ردزآ یسهش

 وا صرع هلیرلت دعم رقاب «ریمد زود .ردزاو یخد

 ۔ اجو یرلبا كب یمیانصو فراعم . ردقوچ یرلقاج
 هدنخرات ۱۱۳۰ هطخ و . ردکلشیا ك یر

 لالقتسا «قرهنلوا ناکسا و رامعا ندنفرط رازاکنا

 ؛شعا راقلراک ادف لوس تل یسیلاها هدنرهراع
 . ردشمریک هنسهرص هقفتم ریهاج هد ۱۷۹۰ و

 كتشر هدنسهطخ نالک كتارا ۰ ۲
 ۱ 1 بن دور

 ه دنسد ی بونح هرتمولم ۸

 نوتز «قرهلوا هدشرق قنیع لحاس دادوردیفس و

 هدهووآ ر روتسم هلا هرشم راععشا راسو هل رلج اغآ

 راط هردراو یسل اها 0205 «بولوا هبصق رب عفاو

 د و رز ۲۳۳6

 «هدهسیا هرتمولیک ه یو «بولوا هبصقر نوزواو
 هدنلرب چیه رکید كنارا . ردیارخ یرهاخ وک

 اص «بولیراقیج غاب یلیخ ندننوتز نایلوا لصاح

 . ریلناللوق هدنلامع| نو

 یخد هدنرافرط راس كنارا هلمسا و

 ندالعریهاشم یراضعب «بونلو هبصقو هبرق قوچرب
 هدناتسرول س .ردشفل و یسآر طقسم كناوذضمب

 ۔ارخ رهشر تن هلعساو یخد هدنرزوا یربن هخرک

 . ردهلاق ندننامز رلناساس «بولوا دوحوم یرلهب

)Rudbeck)كا كحوسا  

e E 2 

 تافو هد ۱۷۰۲ و «شمغوط هد (سارتسو) هدنخر

 ۔ هتخ هلرتواکذ لاک نکیا هدنشاب نوا اهد ..ردشع |
 ؛شلوا قفوم هفعای تعاس رالاجرب عنصم كب ند

 . ايفشکق لعتم هح رشت ,بودبا لیصحت یط نف هدعبو
 ات هدن ونفلاراد (لاسیوا) و شلوا ترپش هل

 - هاب تاتابنرب هلیفرصم یدنک «بودیا یکللعم تات
  هیف تافیلأت قوچرب . یدیا شمربدشیتب یخد یس
 - وا فورعم هلسا و یخد یلغوا س . ردراو یس

 نوتبو ییهنوبال «هرکص ندکدتبا بط لیصحت بول
 9 عا یرحو مچ تانابن « كرهزک یاپوروآ
 هرّتعه بتک ماطر هدنفو « بودی تم دخ هناتاس

 . ىدا E یخد هبنف تبعج رو ؛ شمزاب

 . ردشعا تافو هد ۱۷:۰ بوغوط هد ۱۰

 ەدناتس دنه (1۱010۲۵ 001۲ )

AR( روپکآروک) كنتلایا سران ۱  
 - رش بونج هرتمولک ٥ دارونکآروک و ه دن_غایعس

 «هرزواقلوا اسم ی۱۰۰۰ ,بولواهبصقرب هدنسیق
 راخذو یراهمارخ هعلقر عدق ك «یسلاها ۰

 . ردراو ینراجت

 Ss ایه (۲ 1
 ( یاریکاب ) نایکود هنغامریا كنک «بولوا یسهبمش
 كناتسدنه هللا تبیو هدنفرط تسوا كنیصنم یر

 كسکولا .رولوا دتع هدنسهرآ یسهطخ ( تاورک )

 ۷۱ ۶٩ هلا لاش ضر ۷ یسهورذ

 یعافئرا هرم ۲۰۸ ۲ ء « بولوا عقاو هدف رش لوط

 .ردراو



۴ ۳ 
¢ rN 

 د و ر

 تم هداناسا (۲۱۵۲۳18106)

aوا و  

 یراز ES )از رتبو 0 رادمکح «بولوا یرخا

 كشر ندنراهقود ( ودروق ) نالوا شمل راقیچ

 موقم « هرزوا قلآ ینماقتنا كرد . ردیلغوا

 ۷۱۰ كرهدا رکسع قوس یشراق هب (ازتو )

 شا طض ییتخ و لتقف ینشیدنک هدنسپ دالبم جرات

 هدهرصوا «بوروس 9 هنسرب زکلا «هدهسا

 | ندهاحم ندا رورص هسلدنا هلتدابق كدایزن قراط
 .ردشلوا لوتقم هد ه رام ییدتبا یش هراق همالسا

)Rodrigue2) | .اس كناقرفآ - 
 ناناوب هدیراقحا یسفرش لجح )>>

 هدنتهج قرش كنسهطآ (سیروم) بولوا ندر ازج
 ۵۱ هلا 3 3 ۱۹۰ ۰ و
 وا هرتمولک ٩ کاو ۰ . ردعقاو هدنقرش

 و ماتم تلا ۲۰۰ زکلاب «بول

 تولوا رامعا ندنفرط را .ردراو یناهل

 .ردهدقفل و هدنلا كنهرتلکنا یر ندنخراا ۰

 دردور

 لوط و

 لحا هس و

 )R1012( نوررآ) هدهسنارف (
  2«بولوا هبصق رب یزکم كنتلایا

 | نوروآ هدنکنا و هدنونج هرتمولک ٩۰۷ كسراپ

 ۱۱۸۵1۱ .ردعقاو هدنرزوا تا هنرب ینیدقآ كنبرره

 Es یلخاد «یسل اھا

 یاو هل برلن ادیم لزوک «یساسیلکرب عنصم «یرلتیعج
 یرلهقرباف تاجو سنم ضعب «یلوب ریمد «یراهداج
 | ۔وإ هبصق رب کسا ك .ردراو یتراجم یغایبو رینیبو

 .ود یزک كفلتنوق رب هجم ربا تقو یلیخ رب «بول
a 

 ر

 ەدەيسور ىع 1110016516 110)
 (ندایسیو) كنتلاا (وسانهسه) )| ماهسدور

 ۷ : ونح درع رم ولم درس سم کر : ۱ ثب اکو ك اتش هدنغاڪس

 قرش هرتمولدک ۸ كندابسيو و هدنساضقو قاچ ۱ و هدنرانک غاص

 عقاو "هدنسل ام

 رب و یرهقرباف دیمرکو هبوییک ءازجا «یلو ریمد | یراغاب قوج كف. لو رمد ياها ۰۶
 .ردراو یتامروا طو ص اکو هلمارس |

 كنغامرا ( نر ( قرهلوا_هدنس

 «بولوا هبصقرب یزک م اضق هدنسیشراق ك ( نکنیپ )

 .ردراو ییارش رومشمو

 ث هقراءاد (Rudkjobing) ا

RIOT IAT SUI DONT ES 

۲۳۹ 

 هرتمواک ۵۳ كن هسندوا و 04 هنساضق ( هسندوا)

 واو هدنسدق رش بونح ۱

 تراهم 5 أ

 ه هجرت بحاص «ندنرلکدتا وزرا یاراخش تلود |

 كباب یهلاراشم رادمکح هللا هیحدمرب هدنقح اراخم |
 ۳ کدورو ؛ رلشع | احر سما بغرت هن د وع هن دق ۱

 كنبرعش كرك «بولیوس هدیصق رب روهشم هدیاب ۱

 ۱ ص وصخ ی یعاص «نیلملا راد « یسهسردم

 عیانصو لنونفو مولع و تعارز ,یسناضتک «یتکم

 ندزرط قوئوص دوهعم نانلوا دع « تعنص بولوا

 ۱ ه دنس هز زج ( دنالک ال ) ]

 فا یر
۹ 

 ۳۱۸۰ بولوا هبصق ر

 صوصخم هنلاما نتاغسو ینایت كحوکر  .یسلاها

 .ردراو یرلهاکتسد

 ىا ماعم( نسل وا )ا کج
 لوا دلا هدبسراف «بولوا ا دور

 هردیوصینیدلوا تاذو نازاب ناو دو نیل وس لزغ
 «بوغوط هدنسهرق ( كدور ) عقاو هدنراوج اراخم

 كيو ءشعا باستنا هدمحا نب رصن ندهناماس كولم

 هدیقیسوم .یدباشلوا لئان هنیرلن اسحاو ماءاا قوچ
 تال آ ضعب راسو طبر «بولوا یسهمات

 رصن هلاراشم .نشعا رالاج لزوک كب یبهبقیسوم
 راک ا «هلىسى ا ذاخا تخم اب یتاره قلهرآ رب دجا ن

 یدجا نب رصن هلیکلازوک كنسهیقیسوم تا ۲ كركو
 روبج هتعزع هیاراخ نامه نرکیک ی رهمزچ
 :ردوش یملطم كنسهدیصق رول دم یا شا

 یمهدیآ نایلوم یوج داب
 یمهدیآ نابرهم رای یوب

 هیظن خاتم ییسهروهشم r « هنمدو هل

 یتافو ادو د راعش شا قوج رو ا

 رومو هداس یراعشا .ردشلوا مقاو هدنخ رات ۳۶:۳

 : ردندنزمآ 2 راعشا هلج هعطق وش .رداربم

 اھ داد راو دازآ ىد هبامز

 تسدنپ همه یرکنب وکن وچار هنامز
 راهنز روخم من تفک ناسک كينزورب
 تسدنم وزرآو زورب هک ناسک اسب

(Rodelheim)هدهیسورپ رغ  

 و كنتلابا ( وسان هسه ) ماهلدور

 «یسل اها EYN «بولوا هصق ر

 (Rhodope) ( طوسد) هلرکیدمانو .

 < هلسلس ر هدنلبا مور (یغناط)
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 ملکتم هلیناسل راغلب نمی قامو یرثکا "

 تاو

 ا یا مور 1 هلا ناتسراغلب ادا «دكر

 ؛قرهلیرآ ندنرلغاط (میرب) و (ولیر) هدعب و ,هیونج
 | یسهضوح جیم .هلدادتما یرغوط هب قرش بونج
 و دح ییامور قرش «قرهرا لندنس هص وح وص هرق

 ۱ هول هروک ذم دودح هدعب .ردا لیکشت شد 8

 لوقرب هلیمان ( ناقلب هرق ) یرغوط هب یلامش قرش
 هق رش ابقاعتمو هیلونح قرش هن هک ندقدنازوا 1

 «قحاقوط « قا راق «نالغواهرفو «قرهنازوا ییغوط ۶

 لیکشت رلغاط مفاطرب طوبرص هنیربرب هلرلتسا هلابهجوق |
 بونجو هبونج لما ( یغاط كبلک) تیابن ,كرهدی
 هدنتروص رل ەرت ماطر « بونود یرغعوط ه یب رع

 - وا لصاو هنلحاوس یزیکد رلهطآ هدنرق جاغآ هدد

 كن رهطخ انودک ام هللا ایک ارت هدعدق نامز . رول

 مق قوح كسکو ا یدرونلوا دع یلصاف طخ

 ( هلاسام ) و عقاو هدن رق ناقحا « بولوا هدنسدب رع

 یسهورذ كسک» كا یعسم هلیعسا (الصم ) دوخا ق

  هلسلس بودور لصا .ردهدنمافترا هرتم ۹ 3

 نالوا یسهبعش «بولوا هرتمولرک ۲۹۵ یلوط كنس

 بودور .ردهدنلوط هرتمولیک ۱۵۰ یخد ناقلب هرق |
 بودنا ناعبن راوص قوچرب ندنرلکتا یسهلسلس
 هلسلس یر كزلن و هک «رولیکود هغامربا چوا هععلشاپ

 هلناعمن ندنس هس رغ *هلنام یسیلامش مق كنەروك ذم 8
 نالوا بصنم ههنوط «كرهدیا نایرج یرغوط هلاعش "

 یلامشقرشو قرش كلسلسو یسیتکیا ؛ ( رکسیا)
 هدعب و هقرش هلبا عج ین راوص نوت كنسهلنام

 ناکود هشزکد راهطا « قرهقا ییغوط هونج

 و یکتا یوکے ےک
 هرق ) نالوا بصنم هنزکد رلهطآ هنن «بوقآ هج

 (هدرآ ) نالوا یمبات كوس كا كج ص .ردیربن (وص

 هایم یونس زا یتهتعش ۹# كودور یخد یر

 یرلبصنم جیم هلا وص هرق .ردبا لکشت ندهراج
 مثاطرب ندنرلکتا ییونج گن هلسلس یغد هدنسهرآ

 هننزیکد رلهطآ هیرغوط ندیغوط .بوقآ راهنا
 روا للیخرب یراکتاو هبعش كودور .رولوا بصنم
 كنسیل ها ارق عقاو هدن رلکتا . ردروتسم هلرلنام

 «بولوا

 ۰ ردروهشم هل راک لرو الد و تعاعش

۳۳۷ 

 ندنتابعش یسهربک *هلساس ناقلب « بولوا لابج -
 ۔ هدا بعشت ندناقلب هج وق هدن رق ناقحا . رددودعم

 أ
۱ 

| 
| 
 أ

 د و رز

 هده نانو ریطاسا (1۱01006) ۱ هب ودور
 هروهشم هلغلخ وش و هلسا و نسح

 كسوسوسا .یدبا ندنسهطخ ایکارت ,بولوا نیداقر |
 ود هتراسا رارب هلکز و ,بواشاب هدشنامز

 یردارب كن (وفاس ) ( یییللیدم یی ) ییسوبسل و
 .یدما شفل وا شارفتساو ارتشا ندنفرط (سقاراخ)
 هک «شلوا كلام هتورث ردقوا ,بودىک هرصم هدعب

 .E شعا شمز دشا 3 م ره رب هلمف رصم الت

 شادیا هی هلبسا تنوم كنلبج ( پودور) نا

(Rodosto 2هبصق یغناطروفکت . 

 لمعتسم هدهینجا هنسلا كنس 9

 یخد هدزعاسل قرءلوا ذوخ ام ندنو .بولوا یعسا

 یدا ل ا ) (SES هاتف و

Rod oun) [ ۰هدنرلتهح رک راد(  

 و و ودور

 تح كرد «بولوا یزبق كدادرهم ندناساک ثا

 - وا جوز ( روتاقس سورتمد ) نانلو دال راتسا

 نالوا ییراق كلبا كسورتمد روک ذم . یدمفل

 یزبق ك (روتیمولیف سوسیلط! ) یرادمگح رصم
 رب «بوناقصیق هرااپویلق
 و (ینروق ) ندنسارعش هسنارف .یدشلوا بیس

 . وص هلل اهر لزوکهلساونع « هن وکو دور » یتاعوقو

 هردشم + همظا فالس هاو

(Rudolstadt,) | Nكناسالا  

  راوشا ) عقاو هدنرلطسو ۱

 هبصق رب یزک كنکلسنرب ( داتسلودور عروبچ

 كنيسيل و هدننونج هرتمولک ۲۸ ك(راعاو) «بولوا
 را هبلا قرهلوا ه دنسدب رع بونح هرتمولنک ۱ 5

 نیشنلد هلتباغ و هدنرانک ی رېن ( هلاس ) عبات هنغام
 ۱۰ ۵54۰ «بولوا هبصقر کسا .ردعقاو هدعقومر

 هب هایش تاعوقو قوح

 ءیسدادعا بتکم لخاد ؛ییارسرب لزوک «یسلاها
 / یسهناضتک یواح ید ۰

 ءازحاو تاودا ,وناس «نیاسرون هلا كلماو هخوح

 او كاجو ا یر هق ر افهریب و هوییک

 هردراو یره |

(Rodolphe)رادمکح هنوغ روت . 

 ۰ ردم سا كنيشك چوا ندنر فلودور



 9و

 هن رات ٩۱ ۲ دنسی دالبم جرات ۸۸۸ ییجتر

 یلفوا كنيجنرب یسیبتل یا -- .ردشمروس مکح ردق

 شل ا یاو لارق الاتا هد ٩۲۲ «بولوا ینلخو

 کیا «بولوا بولنم ندنفرط رجترب یجنرب ؛هدهسیا

 كنايلاتسا یراقو هسرزوا یتافو تیوب 2 ا

 (غوه ) یهسنوور یجنآ و ؛شنوا یرادمکح

 یلتوق ندنسیدنک «بودیا اعدا یفلرادمکح الات

 او ندایلاتا فلودور هد ۸۹ ,هلتفل و

ا كرت هنسی دنکن دنفرط یرنهیجنر روطارعا
 شلدی

 شا تعانق هلم رب كە رجم وسا نالوا
 هدهسبا

 الانبا «بودیا زوایای هنب هرکس هنس ر
 غوه «هرزوا كنا رظن فرص ًامطق ندنغللارق

 ؛شلریو یعق رب ان ینوفروب هنسیدنکن دنفرط
 شلتا سیسأت ینللارق یلناونع « هنوفرو ییاه و
 كني کیا یبعچوا -- .ردش |تافو هد۳۷٩ .یدیا

 کیا دادهنخ را ۱۰۳۲ ند ۳ بولوا ورو

 ماط رب یامزو ,شقا قارادمکح هد نوغروب

 ‹«بوىملوا یدالوا .ردشمریک هلفمر دصاب یلدا

 .یدشمتا كرت هدارنوق یعنکیا نکلم

 - رط باب یرنه یج درد یروطاربعا LUT مس

 یقاطرب كنساربک ن الآ «هدنغ دلوا سوروفا ندنف

 باخ ا یارقاسامرح هدنخرات ۱۰۷ ندنفرط

 روک دم هک «ردراو آخد ( فلودور )رب شفلوا

 .یدیا یسهقود توس «بولوا یمهتشبنآ كر وطاربع |

 هدنچوا ,بودا هراحم هعفد چوا هلا یرنه ا

 - هراج ( نسلوم ) نالوا یسعجواو «بولغم یخد

 ردوا لزتقم ۱

 او ارتسوآ ( 1۱00010۲0 )

 هنگ روم ترک مد اتش

 یا ها و توست هادا غروبسباه نالوا

 : ردشلکر وطاربعا

 و سال او سوق غروبسباه ییجر

 هدنسیدالیم خيرات ۱۲:۰ ,بولوا لغوا كتربلآ

 رو ةا هیسورو ؛شلوا فلخ هتيردب

 «بونل و هدنتسعم كراقوتوا یلارق ناتسهج هدنرفس

 هوالع یبراقلتنوق غروب و هداب «غروبیکه نکلم

 شاو ترهش ردق وا هدتلادعو تراسحو ؛شعا

 هربفص تاموکح مقاط رب هدنتهج هرج وسا هک «یدیا

 فلودور

 ۴ د و ر ۳۳۸

 . یدپا شمریکهنتل ۲ یسهاج كنسب دنک ید
 .یدبا شفلوا باخت هنفلروطاریع | انالآ هدا ۳۷۳

 ۱ ,نوهکی ررتسیا قم اطنسی دنکراقوتوا یارق ناتسهح

 4 ینسیدنک .بودا قوس ف هن رزوا فلودور

 | هکر یهلوینراقو ایریتسا هلا ایرتسوآ سفنو «بولغم
 . یادناخ غروپسباه هلهجو و . یدبا شما وو
 راقوتوا هک هنس رز . ردنتخلوا كلام هانرتس وا

  ینسیدنک فلودور «هلکمشیریک هبهراحم ندیکی
 . یلقتسم کاح كنابنالآ نوتب ,بودبا لتقو بولغم
 تحار كنبلاما « بودا رود یکلامو ؛شاوا

 «شمریق ینذوفن كنرلکب هرد ندا بلس یتشیاساو

 - روطاربعا یتربل آ یلغوا .یدشلیا مده ینرلیارسو
 ۷۳ هد۱۲۹۱ بویمهلوا قفاوم هک ا دهعیلو هغل
 ردد ا تافو هدنشاب

 . ینلخو یلغوا ثناییسقام یمنکیا یسیینکیا
 هد ۱۰۷ ۲ و ؛ شی وط هدهناو هد۱ ۵۵۲ «بولوا

 - وا یلارق انامورو ناتسهح هد۱۰۷ ۰ ناتسرام
 «یداشعا دوعق هنتخم قلروطارم | هد۱ ۵۷ 7 بول
 بولوا یلادىم داسفو هنتف ا11 هدننامز كن و

 - ورب ییدنکو ؛شعا روهظ هراحم كاهنئس زوتوا
 ام ,بونلو هدهد دش تاسقعت یشراق هراناتسن

 ایک هدهراحم ینی دجآ یراق هرللن ام هدناتسر

 . (ساینام) یردارب . یدبا شلوا مزبنمو بولغم
 ا هلبا هبناقع تلود نزسقلوا یساضر تكد

 سفنو ایواروم هللا ناتسرام . هرکص ندکدتا

 روبم ینردارب هکغا دلرت هنسیدنک ییابرتسوآ
 نوتسب یمن دن هد ۱ ۱ تاج و ۰ لا

 تا ور ور ۰ یدنعلوا روطاربعا « بودیا طاقسا

 كشوکرادمکح وب . ردشعا تافو هرکص هنسر

 بح «هدلاح یینبدلوا ردتقمربغ ا یارحاو

 ۰ یدبا راد ییاستنا هايكو تثیه « بولوا فراسم
 «شق نیت تاصیصخت یلتیلک هب (ههاریوخت) روپسم
 «هیفلودور جایزا» ه (رلیک ) روپشم كرک اکو كرکو

  «كرهریدتا بیئرت جایزا ماطر نالو ترهش هلبما

 شعشبلاج هدنبیترت كن هروکذم جایزا ید ییدنک

 . یدیا

( Lac ا E 

 هدیقرث یاقرف ۲



EA ES a 1و هدنسهرا لاک  

 «بولوا لوکرب عقاو هدیقرش لوط ۲۳۲ ۰ و "
 وساب) هلیسانعم « لوک هرق » هدیلحم ناسل یمسا لصا
 تنوق ندا فشکه د ۱۸۸۸ .هدلاح یی دلوا (قورات

 - ودور شوتم یدهع یو ایرتسوا ندنفرط ( کل )
 لوکرب راطو نوزوا . یدشخلوا همست هلممات كفل

 هلا ۳۰ یکاو ۲۸۰ یو هونج ندلامش «بولوا "

E.یس 4ه یطس هات رد  

 یعطس .ردشفلوا نیمخت ردق هرتمولیکم ب
 - امش لحاوس ۰ ردکسک و هرتم ۷۲ - ا

 رہن کیا نلک ن دیرغ یرکیدو ندلاعش یرب ندنسهیل

 نامه و وروق یس هبقرش لحاوس . رولیکود هلوکوب
 قوچ یرلیروس هدنس هسیغ لحاوس «بولوا یلاخ
 ۰ شعا نکأس لئابق ماطر

(Ruhr)ربا (نر) هدهسور یلیع  - 

 هدهللافتسو «بولوا نه مات هنغام ۱ رود

 كرهدبا نایرج یرغوط هبیبیغ لامث « هلناعبن
 ؛رک ندنبرق ك ( نسا )و ندنجما ك( غربسنرآ )
 .رولیکود هنغامرا (نر) هدنس هبصق ( ترورور )و

 كلهرتمولک ۱۸۰ «بولوا هرتمولک ۲۳۲ یسارج
 لدعم یلتبلک هدنسی داو راس ها ریس لح

 . ردقوچ یخد یرلمبات . راقیچ یروک
Rorschach iSڭڭ | )  

 N ( لاغ خاشرور
 .وق قرهلوا هدنسبق رش لاع هرتمولک ۱۰ كلاغ
 یارک اضق هدنسیونج لحاس كن هسناتسن
 هدلوت «یلوریمد ,یسلاها ؛۳۷۰ بولوا هبصقر

 هزاسو وناس هلناحوسنم ضعب ندقوماب «یایل اشیا

 .ردراو یرابتکم لمکمو یسهننا لزوک < یر هق راف

 ۔ امش تهح كناتسدنه e گر

 هرتمواک ۷ درومارپس و هدنفاعس رومارپس

 ۔ ص اضق هدنرزوا یلودج كنک و هدنسیونج قرش
 هرزوا قلوا لسم ی ۹1۰ «بولوا هبصقرب یزک "

 دصر «یرلقافوس شبنکو زود .یسلاما ۱۰۵ ۰۹:۵

 «یتکم ص وصخ هکمر دشت یجهشک ام « یسهناح

 - ویسیم ناتسنورپ . ردراو یرهناخریمدو یو ریمد

 ردراو یراتکم كوس ر هدهصقو یخد كنىرار

 ,یدیا هبرقرب كچوکل وا ندنرفح كلودج روک ذم

EE 

 (۰-80۲6 دنومرور یکنملف و
 كکنلف ,mondo( ا و

 هرتمولنک ٤٤ ك( ت تح رتشد هام )و هدنتلایا ( غروبهل )

 لحاس كنغامرا ( هزوم )>قرهلوا هدنسیف رف لامت

 یزکم اضق هدننصنم كرم (زور) و هد

 رمد ,ییلاما ۰ ۷۰ « بولوا هبصقر مکعسم

 .هقرباف اونو دغاک هلتاجوسنم كود اسو هخوچ «یلو
 كلشيا هدرهن «ینادیم رب كوبب ,یتکم یلخاد «یرا
 راسو یساسیلکر عنصم «یغدنخ و یروس «یسهلکسا

 . ردراو یسهنا لزوک

(Rouroutou)كریبک طبحم رح  

 هسنارفو عقاو هدنمق ( ایسنیلوب)

 «بولوا هطار ندنرازح ( یآ ووت ) مبات 4هنتلود

 ۱۵۳ ۳ .eb هلا ینونج ضع ° 4ُ

 2 ۵۰ یسهیعتس مدام مر دعقاو هدس رع لوط

 كسکو كلا «بولوا قلغاط یسیضارا . ردهرتمولیک
 یرارابو هرد لزوک .ردهدنعافترا هرتم 4:۰ یلحم

 هلراغیصو رلابقضمب یلحاوس .ردراو یسهبراج هایمو
 هدنسهدار سوفن زو قلا شب یسلاها . ردطاحم

 . ردراشع| لوبق نبهذم ناتسنورب انروص «بولوا

 ۱ ولورور

Ruhrortكنمامریا ( نر) قرلوا هدنلامش هرتمولیک ۳ ۳ | ت ترورور كن هیس  
 «یرلهق رباف هژاسو هبمالو نارق هلراهننک ام راخم « یبیلاما ٩۸5۵ «بولوا هبصق ر یزکص اضق هدنبصنم كناج (رور) و هدننیع لحاس

 عیانص ؛یراجم قلعتم ههزاسو رمدو ی
 .راطق لوب ربم دو یسهلکسا كلشيا ك ی نکن
 .او ردبا لقن هشرانکر وا ندنرانکر ب كرهن ینرا
 .ردراو یرروب

Rurik۱۹ یس هیس هحاسم «بولوا هطآ ر 0 توما وت) عقاو 1 ۱ كیرور كرببک طبع  

 یهدنسهتروا . ردلکشلا یوقلح بولوا ترابع ندهیناجم *یضارا . ردنرابع ندهرتمولیک میرم
 قلابق یحاوس ےک | ماش هریک ناف کات کا هط خ
 .ردطاحم هلرلهطا كحوک ماطر

)R٥10(هد وج یاشصا  
 كننسهعق كلام ( نیتنجرآ | ورازور



 روز

 ۲۸۰ ك( سرآ سوشوب ) و هدنتبروهج ( هفهتناس )
 كنغامرا ( اناراپ ) قرءلوا ه دنسبب رع لامش هرتمواک

 : غاص كنلوق غاص كنهيلاد یکیدلیا لیکشت

 NT ENE لیا یبونج صرع ا

 هال اک

 e وا تر دم هشتم

 ریمد ددعتم « یسلاها ۵۰۷ ۰۰۰ بولوا یرشر

 هنس همان یخد درز ۱ د « یرالو

 هلبرافرط جا كني ونج یاقصآ «یئایل مالغاص دعاسم

 هلتباغ هدنفارطا « ینراجت كاشیا ك هلا اپوروآ و

 . ردراو یلاجارخا هریخذ قوچ كو یسیضارا تبنم

 ندر هدرنامز كوصو تونل وآ سس هدد ۲ ۵

 قرتو مسوت هنوک لدنوک و ردشتا تیمها سکهر

 هلمساو یخد هدنراف رط راس كناق مآ .ردهدكملأ

 کوب قیرفتلا لجال « ندنفیدنلو رهبصق قوچر
 هف هتناس هد ورازور ) هلتفاضا هنروهچ ینید_نلو

de 8۵01۵ ۵راربد یخد (۸.  . 

Rosario ( ۳ ) رهاچ هتتسکم 

 . وهج IE ندنسهقفتم ۱ وار دور

 رش بونج هرتمولیک ۲:۰ ك ( ناقایلآ وق )و هدنتبر
 اضق هدننیع لحاس كنبرهن ( رلتاماش ) و هدنسق

 هدنفارطاو یسلاها ۰ «بولوا هبصقر ی زکر

 . ردراو ینداعم قوچ
 8654۳16, ) هتوقوق هلرکب د مان ۰ ۱

 ۱ eR ۱ ورازور

 ناس) و هدنتلایا (ردناتناس ۱ كنتبروهج ( ایبمولوق )
 رر ) ورو ترس 0

 4 ۵۰۰ «بولواهبصقر ی زکر اضق هدن رق یدودح

 .وهج -- . ردراو ینالوصح وئاقافو هوهتو یبلاها
 لتا قرهلوا هدنسیشراق للحاس كنهروک ذم تر

 . ردراو یخد راهطآ كچوک ثاطرب هلمساو هدنزیکد

 هیولاطق هدانناپسا ( 11055 ) 1

 ۲ ا ا
 هبصقر هدنسدق رش لامش هرتمولک ٤۳ كل هنوربح

 .ردراو یسل اها ۱ «بولوا

۰ ` (esاRosa)ا وشیم) كنەقىسكم  

 ی ۳ سلارور

 هبصقرب یزکم اضق هدنسیب رع بونج هرتمولیک ۷۰

 .ردراو یسا اها ENS هل رار اوج «بولوا

۳۳۳۰ 2 

 .وتف (8 105۵۱10) -- تم | هلازور
 ۳ ن دن راهزب نع دا

 . ۰رونلوا دع یسهیماح كنبرهش ومرلاپ کهدهیلعم

 . نالراش « بواشاب هددالیم نرق یبا نوا

 ۱ .دذم رهش «بودیا اند دارت هكلاخ یفیدلوا ندنلسن

 0آ . یدا شملکچ ههرافمر هدنراوج روک
 ارجا هلا هنطنطرب كوس هدومراب یسطرو هدن درد

 وا
 ۱ .اربش بس دم ۳2

 ۱ وا ندا iT لق نام زور

 | ینافیلأت لیخرب رئاد همولع لاسو ریسفت بول
 ۰« سیایع ربسفت» . ردراو یراعشا یسراف و
 حرش» و « رارسالا فشڪ یف راونالا تاتک»

 «بودا تماقا هدزاربش .ردندنراا بلج « نارععش

 ۲ ءلج هطق وش . ردفا لاحرا هدنخرا ۰
 : ردندنراعشا

 نامز مشچ ود تسدیدن هم آ
 نیز شوک و د هدینشد هچا و
 كار ام لکرد

 نیبب نآ ام [لکرد ایپ و ريخ

 ریهاشم ایلاتا (10۵0۱۱:0۱) ] ۰
 ۱۸۰۰ بولوا یا ی. درد

 . تافو هد ۱۸۲ و « شمنوط هد ( هز, ) هدنخرات
 | هقبتعرالاو هبقرش ةنسلا هدننونفلاراد هزي .ردشمتا

 هللا ( نویلوپماش ) ندنسالع هسنارف «بولوا یلعم
 . .وریه ) كعدق رصم ,هرکص ندکدشا تفلا بسك

 ۱۸۲۸ و ؛ شمالشاب هکمتا لغوت هلیطخ ( فیلغ
 تهر ندنفرط یسهقود كوس هناقسوط هدنخرات

 ندنفرط هسنارف كرهللدنوک هرصم هلبتسایر كن هبنف
 . ةقبتع راثآ ربارب هللا (نویلوپماش ) موق ہم نایردنوک

 - افشکو .ردشملوا قفوم هتابنشکی یخ راد ه هبرصم

 . یرشن «قرهنلوا عبط هرزوا دلج ۱۰ ییافرعت كنت
 را لا | ندنفرط یسابحا هرکص ندتنافو

RSدنک ( 13056100086 )  

 n یرادمکح ا
 را(درابمول) ندىا لتق هب راع اب ینردب «بولوا یزبق

 . ندقدنلوا جوزت ارج د رط (نآ وثلآ ) یرادمکح
E8 كرد یغنیدناللوق هدنماقم حدق كنو  

E 5۳ :ندیتندتلوا رانجا هکمجا بارش  

 .و قسود هدنسپ دالبم جرات ۰۷۳ «نوجما ماقتنا

 نآ تسد وه



KE : 

 موق ص هل هطساو یتاک (  دایغیلم ) نانل ِ

 .یدیاشمراو هدایشیله و ؛شع | لتق ی( نآوبلآ )
 مع نسهجوقو « هرزوا قمراو هنیرکید هدمب
 بول آ ربخ دایشیله «هدهسیا شمرو رارق هکعا

 هنسیدنک یرهز ینیدلوا شما هثیبت كنهدنومزور
 ندتسارمش هاشم الاسا .ردشعا فالتا لر
 لزوک هلناونع « هدنومزور» یهعقو و یریفلآ

 ج هرظن ڭكلس هدنروص هلت امر

(Rosenheim 2تي هر وا  « 

 r هد «هر واب ۳4 ۱ ماہ زور

 هبهنوط قرهلوا هدنسیقرث بونج هرتمولیک ۰
 ۔ م اضق مقاو هدنرانک لوص كنباچ ( نیا ) بصنم

 ندعم یزوط ,ییلاما ٩۲ ۰۵ بولواهبصقرب یزک
 «توراب .پیا «وتنچ .هنیک ام ,یرلهیابو یراوص
 یتیمها و یرازارح راخ هلراهقراف هراسو هرب

 ور «بولوا هبصقر کسا . ردراو ینراجت تاناوح
 فورمم"هلیعسا (۳05 05011 یوا سن و ) هجرایلام
 . یدیا

 -Ro اع دیر هحرکنا ۰

 O ۱ ورور

 ( هثوزنیم ) كن همت كلام هک« ردرېنر هدیلامشیاق

 نوبنیمود «قرهقآ ییغوط هلامش ,هلناعسن هدنت ر وهج
 ۷ ؛رربک هنتلابا ( هیوتینام ) كنسهعساو هعطق

 هنلوک  غینیو) هرکص ندنایرج ردق كلهرتموایک
 كنسارحم .رولیکود ه « غامر لب زق » نالوا بصنم

 لزوکو یضارا تبنم ك لدبم ندلوک قرط یغاشآ
 یت ر وهج ( هتوزنیم ) رهن و س . ردنرابع ندراراچ
 كلوکر ب یم هلم ساون هنن هدندودح هنوتینامو هدنلخاد

 ولیک ۱۵ کاو ۲6 یو كلوکو . رک ندنجا
 هدراوحوا «هلبتیسانم قلوا قوح یرلشماق .ردهرتم

 هلمساوب ندنفرط یرازسنارف هدانق نالوا نکاس

 . ردشفلوا بیم

 هب هرتلکنا ندنرازح لی | (1056210)] ۰

 زکیم كنسهرزج ( كينيمود ) 1 7
 ام یر بونجح كن هطآ «بولوا هبصق ر یسهرادا

 ینا لزوک .ردعماج یبیلاها ۰۰۰۰و عقاو هدنلج

 . ردراو"

 كل ابج بآ ( (R06, Monte Rosa ۱ هرود

۳۳۳۱ 

 ۱ « غاط هبنب » عی هزورهتنوم دوخاب

 وو

 ایلاتا هللا هریو سا و طول ص هنس هلسلس ( نین )

 كي هلسلس يا بول وا غاط رب كوس عقاو هدندودح

 ندهرتم ۰۰۰ یر ره . ردعقاو هدنعاعحا لح

 بولوا یسهورذ زوقط «هرزوا قمل وا عفتم هدایز
 كن هعبسا روفود ) نالوا یسکو الا كرلنوب
 یدمرسیمق یراقو .ردراو یعافترا هرتم ۲

 قلابقو كد یرلکتا ینونج «بولوا روتسم هلراراق
 . ردنوکزود اهد یسهل ام یامشو

 كالاسا (8. ۷058) س روتاولاس

 ۱٩۱ ۶ تولوا ندنراماسر روپفم

 «شمشوطهدنس هبصق ( هلنرآ ) هدنبرق یلوبان هدنخرات
 یرلب اتک ورتاس .ردشع | تافو هدامور هد ۱۲۱۷۳ و

 هدبلوان .بولوا یتراهم یخد هدقمزاب رهوجهو
 ادعا «ندنغی دلوا شعرا موحد هب هبسأیس روما

 ؛بولوا روح هفجاق ندامور هرکص و ندیل وان

 .یدبشقا املا هتنادناخ ( سیجمدم ) هدهسنارولف
 « بو دیا ترامهم زارا مدنیسرت رهرظنم هدنلاوا

 . ردشعا ترپش بسک هدنریوصت یم ر مدآ ه دعل

 .ردربتعمو لوبقم كيو قاب یرلسر قوجرب

 هرور

 ابا هوقسوم كن هسور (130122)

 ۱۱۰ و نیز
 هدنرانکی یا 4 نالوا یانمهو هدنس ونح برع

 ییلاها ٥٤۹۰ «بولوا هبصق رب یزک اضق عقاو
 - .ردراو یر هق راف هصاو هلغوط هلب را هناخاب دو

 رب قلقاطب هدنتهج برغ كتلايا روک ذم یربن هزور
 هونج قرش هدعبو هلامش ادتا ,هلئاعن ندنامروا
 ندنجا كن هصق نالوا یاس «قرهقآ یرغوط

 «بونود هبیلونج برغ یرب ندرب «هرکص ندکدک
 نالوا بصنم هنیرهن ( هقوا ) عبات هنغامربا ( هغلوو )

 هرتمولک ۱۳۰ یسارج .رولنکود هنیاچ ( هوقسوم )
 .ردلاص هکمردزو لاص «بولوا هدنلوط

 هنسهدام « رحور» | ( 1026۲ ) ۰

 ا ۷ ا
 ا هژود 1۱010861-061 1316 ) 5

 ,بولوا یمظان ك ( زیلسرام) روپشم نک هنمگح
 نول )هد ۰ .یدیا ندنناطباض نص سدنهم

 .ردشعا تافو هد ۱۸۳۲۰ «بوغوط هد ( هنیلوسل

 بوسنم «هدلاح یفیدنلوت هدغروسارتسا هد ۲

۱:1 
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 روڪذم .هرزوا قلوا ص وصخم هال آ یی دلوا

 «یرلیللکوک ا ه دعل .یدشع | بدر ی قارش

 كر هبل اوس یلقرشو «هدنراکدتا مو ه ( یروت )

 . ردشلو ترهش هلسناونع ( زیاشرام ) «ندن راکدیرو

 - با ( دروفره ) كنهرتلکن | (1305و)

 هرتمولیک ۳۰ كدروفره و هد سور

 یسلاها ۳
 ؛بولوآ هبصق رب هدنسیقرش بونج
 .ردراو یساسیلکر عنصمو

 (ایسنالم) كرببک طح رح (۲۱0۵+)

 بات هنتل ود سال آ و مقاو و دز ۱ سور

 را هطا كج وک قاطر قم هنس هعقگ رازح (قرامس)

 نانلو|همس ) اینا موب ید ندنف رط ران الا ,بولوا

 ۰ ردهدنسبشراق یسونح لحاس كل « اسناترب ی »

 ندهرتمولیک عب ص ۱ یس هرعتس هحاسم انس هلج

 ۰ ردنرادع

 مىق كل هسور هلعسا و ( 055 ) ۱

 یرب «بولوا رهن کیا هدنسیپغ ] "2
 «هلامش هلئاعسن هدنتهح ن رغ بوح كاا فک )

 ۳۳۷ «قر هف آ ی رغوط + یلونح قرشو هقرش هدعب

 - ود هنغامرا ( ریند ) «هرکص ندنایرح كلهرتمولبک

 فلئاعن هدنتلاا ( وندورع ) یزید بس رو

 ندنایرح كلهرتمولیک ۱۰۷ ,یرهقا ی رغوط هلامش

 : رولکود هن ره ( نوم ) رم

 ندنماوقا والسا ثاایوروآ (1۱05505)

 كنماوقا والسا «بولوا موق كور رب | سود

 «هیسور»] .ردیک اح موق كنتلود هیسورو کوس كا

 ۴ هل روس تمحا هنسهدام

 هدنلاعش یاهتنم ثانهبح وقسا 95

 یسهیعطس 2 تا ۱ سدد
AN 3eردیشک ۷۸ ۵ ۷ یسلاهاو هرتم واک ب م . 

 كنسلاها .ردقوت وص كب یساوهو قلغاط یسضارا

 تلک SN E مویلا ىرلضعب
 . راردملکتم نال( یلاف ) قتشم ندنناسل

)Rossann0( ۰هرالق كناسلاتا  

 یر ناتو هدنتلابا هرو رتبج ۱ واسور

 كن( همزوق )و NEE كاهرتمولک 7 نام

 « بولوا هصق رب هدنسدق رش لامس هرتمواک 4 ۵

 ندنفرط راینانو یکسا . ردراو یسیلاما ۰

1 
 رفاقت 4 ۱۳ اب

E 

2 YY 
 -وآ دیدجت ندنفرط رلیلامور هدعب «بونلوا سیسأت

E 1 1یبرع كن هقیطب  

 كن ( هرتروق ) و هدنتلایا هردنالف ۴

 ۳۳ تر هدف لام هرتمراک 2
 * ردراو یسلاها ۰

 ۲ - وراب ) كنهسور (0:۱07۲) 3
A۱ ۳ لا (والس ۱  

 ٥ -وک (ورن ) قرهلوا هدنسبقرش بونج هرتمولیک .
 ء بولوا هبصقر هدنلحاس یلرع بونج كنل ۷۰۰۰

 هلبا جاز و یراهش رباف زب « یرهناخمابد « یسلاما

 دوچ «بولوا هبصقرب یکسا ۰ ردراو ینراجت یغناب چا
 .یدبا یرکسم كنسهلقتسم تموکحرب کسا كنموق ۴
  ۷طض ندنفرط راراتات هدنسیدالیم جرات 1

 یدشفلوا برخنو .

 ) )05007نود» كنەىسور .

 هدنتلابا « یسضارا یرلقازق

 ) هرتمولک ۲ كناوعخا و ۲۷ ك ( قساقرچ ووون .

 یعسقرب كناوعخان «بولوا رهشرب هدنسیپ رغ بونج
 و « یر هنانحابد «یسلاها ۱ ۵ ۰ رج 13

 هیوبیکیازجا «هنرقم «تایسکپ موم «نوناص «نوت ۴
 ءارخا رابواخو قیلاب وروق یلتیلک «یرلهقراف هرئاسو ۰

 ردراو یرازاب لوس رولیروق هدرا كوصو یلاج ۰ ۶
 ) فلآ نالوا یمانمه ,هلنغلو هدنرانکی رېن ( نود .

 یهدندزوا نود» « نوجما قیرفت ندهبصق ناببلا .
 رونلوا داب هل ریبعت « فوتسور .

 „ ۰ ) ( Rostock:روکم) تناناملآ

 سر ( نروشا | قوتسور
  نالوا هشزکد قیطلاب كربن و و هدنرزوا یربن

 رهشرب طاح هلروس هدیراقو هرتمولکک ۱ ندنیصنم

 میکح «یسهعلف یسلاها ۳۰۰۰ ,بولوا هلکساو

 ا یا یوا یسرانم كاسوشو رع
 ۳۶۱ ا یسهزوم , یسهناضتک يوقلا
 ۔هق راف او هرب و وت رسا هللا هفلتخم تاحوسنمو

 . ردراو یر

 فوسور

 - رخ (5 ۵۱1606) س تنس | بي
 « بولوا ندنرازبرع دنرلناتس ] ف 2

 یهچوا رار هلکنواو . یدبا قیفر كسیاد تلس



 هدن ٩ كلوا نرشت . ردتشفلوا لق هدىدالم فر
 . رونلوا ارجا ییطرو

 قچسور
 ( مول هرق )و هدننیع لحاس كه

 - راق كنکوکرب و هدنسیغاشآ زآ رب كنبصنم یره

 «بولوا رش رب یزکمم قاس مقاو هد 3
 | هدنراوح یسهلکسا هدهنوط « یسیلاها ۲۷ ۵
 -اکتسد كلموچ قانچ لومعم ندقار وط هرقرب نانل و

 -افلب . ردراو یسهریما ةینبا لزوک قوچو یرله
 - وا یزک كنتالو هنوط لوا ندنزابتما كناتسر

 راتاو نیزت یلیخو «یدیا رهشرب مکعسم بول

 یره كنسهبمالسا *یلاها رثک ۱ هدمب . یدشقلوآ

 یاس قع-ور س .ردشعوط زو هییدت هنرزوا
 « دارغرازه ندنتهح قرش بوذج .هرتسلس اقفرش

 وتشز اب هوارط اوج ۱
 -اها ۱۳۲ ۰۱۳ :بولوا دودمو طاح هلرپن وط

 .ردراو 7

Eا  
 ] .هلروس تعحاص هنسهدام «(

 ۔ انوا هیمودناپ (1۱0:0105) ۱
 ة داملا قرف تراهم یهدهم ۱ نو

 . دالیم «بولوا یلامور یکسارب شمنازق ترهش هلیس "
 تافو لوا هنس ۱۲ و شرط لوا هنس ۱۲۹ لند 8

 اا یدارا قطن هنو رخ ربهش ببطخ . ردشعا

 هدنقح تعضو قجهنلآ هلا تاراشا كچ هلدنا هدنس "

 رب هللا هیاراشم بیطخ قحو ؛شمریو سود
 هداقا هلا قطن نورڪچو هلنار اش یی دنک« هدرب وصت

 . یدبا شعشیریک هتشاسم .هرزوا كعا ق

 یار( | فوت رتسىنىف ) تاب هسنا رف Rose ا
 ك (نوئلود لوب تشنن) قرهلوا هدنلحاس ( هشنام ) و

 وا هلکساو هبصق كچوکرب مقاو هدنلامش هرتمولیک ۵
 «یرهساب ؛یسهام دص اپ ۱۷ ۲ ۵۶ «بول

 اخالع سوصخ هتاناوسح ملعو یراهاکتسد ناق 1

۳ ۱ 

 یاس هدنسیلام ب رغ هرتمولیک ۱۳۱ ك (نیلبود)و

 | یخو "الاعش هلىرلقاخس م
 تلاح زونه یسلاها . ردراو غاطرب برصو كبد | رگ 9

۳ 

۳۳۳۳ 

(Rousthouk)وط هدناتسراغلب  

FD 

 «بولوا هبصق ر. ی زکس أ  SI Nردراو یسلاما .

 | .ولیک م بص ۸ یسهیعتس ةحاسم كنغاعس س

 یسضارا .ردراو ییلاها )۳

 . ردقوح یرلاعرم ,بولوا تبنم زآ و زود

 ثك هقراعاد (10:161100 )

 - وق هدنسهر,زح ( دنالکس ) ] | دایکسور

 .ونج برغ هرتمولیک ۳۰ كغاهنوقو هدنساضق غاهنب ۱

 «یوبریمد ,ییلاها ۰۸٩ ۵ ,بولوا هبمقرب هدنسپ
 یسهزعملا راد صوصخم هرارایتخاو یرلبتکم ددعتم
 . ردههصقر سا تاب . ردراو

 (اسنالم) هریک بح رحم (Rossel) !لسور

 ندنرازج ( هدایزول ) عقاو هدنعق |

 طس .ولیک عبم ۷ ۷۰ یسهبعت هحاسم «بولوا هر زحر

 نالوا یعافترا هرتم. ۹۱ ۵ هدنشهرزا

 تولوا هرنم

 ۰ ردهرتم

 .رارب یاد یا ناسا «بونل و هدتشحو

 ۱ لسور
Rossel ( ) قرش » هدسورپ 

 ها

 ۔ رش بونج هرتمولک ۸ ۵ كغربسفینوکو هدنغاحس
 «یسلاها۳ ۰۷ ه بولوا هبصق رب یز کی اضق هدنسبق

 تاحوسنم و یتکم یلخاد «یرازاب تاناوحو یاس

 .ردراو یرلهاک سد

Ru sse1( ) | روڼشم چاقر هدهرتاکن 
 «بولوانادناخر شمر دشدت تا لسور

 كلسور مایلب و یسهقود ( روفلب ) یروهشماا كلرلت ون
 ماوع هد ۱۱۱ «بوغوط هد ۱۱۳۹ هک ردیلغوا
 هر دارهدنکو ؛شفلوا باضتنا هنفلاضعا یسهراق

Eمش  eذک :هتموکع  EE 
 تیامنو ؛ شعشبقلاف هنازاحمو تا ارجا هداعلاقوف مقاط
 قتغی دلآ هد یدنکق لود روما ؟هرادا كلراش لارق

 هدصوصخ و ردق هن ره «هلغغلوب هدنماع «هجتر وک

 مادعا هد ۱٨۸۳ ,هدهسیا شمال و هدتایلعف هنوکر |
 .ردشفلوا

 یسهداز مع كنبجنرب (لسور راودا) یسیعنکیا
 تافو هد ۱۷۲۰ و :شموط هد ۱۰۵۱ بولوا

 یھ را بوشیراق هنتاعوقو ۱۱۸۸ .ردشملا | ا ۳/۹۵۵
 بصن هنفلاضعا صوصخم سلم ندنفرط موسوک | ه

 اود هرتلکنا تقو یلیخ رو ؛ هل
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 بسکو تراهم زارا هدهبرحم تابرام شعب «بودبا

 . ردشعا ترهش

 هد ۱۷٩۲ ( لسور لوح درول ) ینیعجوا سم

 . ردشعا تافو هد ۷۸ «بوغوط هدهر دن و

۳۳۳ 

 ۱ «هرکص ندکد تا لس لاک | هدننونفلاراد غروبع دا

 یلح ماوع هدعب و ؛شعا تحابس هداوروآ تدم ر

 لاربل هلنامژ رورص « قرهشلوا باختنا هننلاضما

 تای افعن | ویا یدبا شلوا نشر كنارادفرط

 «بونل و هدنفلکت تاحالصاو تال دعت ماطر هدنقح

ETینافیلکتو «هدنش دلوا لخاد هالکو تنه » 

 ۔ویوکی جندرد لارق «ربارب هلیتمنام كنسلجم رادرول
 هد ۱۸۲۵ ۰ یدیشمر دتا لوق هلبس هلخ ادم كم

 الو سرا تولوا فلخ هنوتسررلاب درول ندا تافو

 كلسور راودا «بولوا ید یسهبلق ءوق .یدشلوا

 باتکرب راد هنسهرادا لوصا تان هرتلکنا «ینلاحهجرت

 رارب یغد هدنقح ییابسا كن یک القنا ةسنارف و

 . ردشمزاب

 كنانالآ و ( 10551210 ) ) ¢

 ا E !| السور

 بونج هرقمولیک ۱6 كتسبرز و هدنساضق ( تسب
 هدننیع لحاس كنغامرا ( هبلا) قرهلوا هدنسبقرش

 یو « ییلاما ٩۵۲۵ « بولوا هبصقر عقاو

 هرات هننکأم ماج « یوم رهم «دغاک ابقو قوم

 یراهاکتسد یافسو یرازارح رود هلراخ هل هق راف

 ۰ ردراو

 ۱) كثەىسور (0512۲71)1)

 | ر | لو السور

 2 دا) او هدا د ورک هرتمولک ۰

 یزک م اضق عقاو هدنعاقجالح كياچ جوا ندنراعبات

 «موم «نوداص < یسلاها ٩۷۲۰ «بولوا هبصقرا

 ر ونکو یر هنافاب د هلبر هق راف ہرا ساو با «ماج

 . ردزاو زا كلشيا كب یناعتم هارو

B. Rousseau )ثنهسنارف (1.  

 « بولوا ن دنسارعش رهاشم وسور

 . ردشمتوط هدسراب هد ۷۱

 هناسدا و رعش 2 نداصح لاکا . یدیا یلغوا

 ترهش بسکن کیا هدنشای یرکی زونه «بودیا لیم
 شم وا لثان هنتافتلا و ليم كنساربكى امز و «شقا

 كشحهردنوقر

 ماحرتسا یوفع ییدنیا در هوا , بودیکهسراپ

 لصاح ترفانم و تموصخ هدنرانی و + شعرو |

 سوار

 ندفرامر رهدبصف هناراکتنابد ندف رطر . یدا

 تاوذ ضعب تیام  بویلیوس رالزغ هناینس یخد
 ۴ ردقهره «هلکلیوس رامشا ضمب سومان لخ هدنقح

 ۱ - وا ةازاحم هللا ن «هدهسیا شفلو هدنس داو راکنا

 3 تاقوا راصا هدهنابو و هر وسا تقور « قرهنل

 هللا رتلوو هداروا ,كرهدنک هلسکورب هدمب ؛بودنا

 « هدهسیا شغلوا ونع هد ۱۷۱5 ۰. یدبا شلوا
 «ندنکیدتسیا یخد هیضرت «بوبعا تعانق هلکن و
 ۳3 هد ۱۷۳۸ و ؛شمالوا یضار هتدوع ه هسنارف

 هلسکورب «ندنکی دم هدا لاصعسا , هدهسیا شا

 .ردشملا تافو هداروا هد ۱ بو دبا تدوع

 لوبقم ك یراعشا اس هلبراهوعه و یرالزغ

 . ردروهشمو

 J. J. Rousseau — قاژ ناژ

 0 ۲ « بولوا 2 اار | وسور
 . ردشموط هدنرهش ( ونح ) كن هرج وسا هدنخنرات

 لامها یسهیرت هدنکلکچوک .یدیا یجتعاس یردب
 هباکح ضمب هلیلاوحا مجارت كقراتولپ زکلای «قرهنلوا
 ماود هتناب كني زاب ر ادا و ؛ شموقوا یر اتک

 گرلتمنص و «هدهسیاشلوا یغارچ كاکح هدعب .بودبا

 یفیدلوا شلاق هدنرورض ,بویمروک یخ هدنرب چه
 نیکن ز هدنعسا (ستراوود) مادام هد(یسنآ ) «هدلاح
 هلیق وشت كنو « قرهنللوا لوبق ندنفرط نداقر

 هدونروتو ؛شلوا كيلوتق «هلکرت نبهذم ناتساورب

 ندبتکمو . یدیا شلدنا لاخدا هنتکم رتسانمر

 كما یفلقاشوا ك هد ( هنازول ) تدمر ,هعقیچ

 « بودیک هسراپ هد ۱۷۳۲و ؛ شل و هدنتروبج

 مادام املایعوم ندىا تماقا هد (یربماش ) ابقاعتم

  هدنناب كن داقوت هننس جاقرو شما اعلا هس راو ود

 هدعب . یدنا شعا تاقوا راسا هلا هعلاطم «بولاق

 ا كندالوا كنلبامود ویسوم یکاح نويل
 هرکص ندق دلاق هنسر هداروا « قرهنلوا بصن

 | « هلدورو هسراب « قرهلوا هسا ةعفد هد ۱

 ندنلوصا هطونر ررح هلشر نالوا یسهدرک ا ارتخا

 . غر وصاو «نکیا هدندیما را نان تست

Eضعب یسیدنح قجنآ و 5 اب وا طب  

RRSو سی ودر  TATجدیدی سا يا ولوو حر نیرو وه نی  
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 یرفس كدنو گه سنارف ,بونازق ینهجو كتاوذ "

 هدنتیعم هلیتاتکترافس ندنفرط (یتنومود) ویسوم
 ریفس قتعیبط تنوشخ . یدبا شفلوا قوس هکیدنو ۱
 وا منام هنسملاق نامز قوح یخد هدنناپ كلایوم 0

 هنتاتک كمزتامر .هلتدوع هسراپ هد ۱۷ ۸ .بول

 هبا (میض) و ( وردید) میکع هدهرضوا و ؛ شمر
 ( هزرت) ییدلبا جوزت هدعب « بودیا تفلا بسک |

 . یدشملا قشعت هدهنسیجمدخ هطنقولر هدنمسا

 و مولع ندنفرط یسایمداقآ ( نوژید ) هد ۹
 یمهن داسف هسق ون یم هنس هبفصت كقالخا ینابقرت كنونف

 ۔ور هلئسم نانلوا نایمرد هدنقح یی دشا تمدخ
 ,بولوا ببس هنسما زارا یتسهرطف توک ذ كنوس
 كتیدمو نونف و مولع . هلاقم یییدلآ هلق هدیاب و

 - اهمو تحاصفر هداعلا قوف «هدلاح یغیدلوا هدنهماع

 دعو نام داقآ روک ذم « ندنهشب دلوا شلزاب هلئر

 هفلود ترهش هلتبسانم وب و ؛شعازق ینافاکم ییدنبا
 تقووا «هلسوزرآ قماشاب لقتسم . یدا شمالشاب

 هلیخاسنتسا یراهطو قیسوم « هلکرت ینتیرومأم
 . یدیشقا رصح هتافیلأت ینراتتو شوب «قرهباشاإ
 هلا ارب وا رب ییدلنا مظنت یسیدنک ینسهتسب و ةف

 ءهرکص ندق دزاب هلاسر رب هدنقح قیس ومو هکعغمرب

 تروص كتاواسم مدع هدننیب رناسنا هد ۳

 - رد ندنفرط یسایمداقآ نوژید هنب هدنقح یروهط

 هنایکح ههلاقمرب لزوکت ب ًاباوج هبهلتسم نانلوا نایم
 ,ندنفیدلوایواحیراکفا یلقانوقوط «هدهسیاشمزاب
 ًاقاعتم . یدشمامهلوا لان هنافاکم ینیدلوا قعسم

 قوقح .بودبا تدوع هنیرهش (ونج ) نالوا نطو "
 ناتستورب ندیکی «نوجا قمالاق مورح ندنس هیندم
 ر و كنارکه دنندوع هسراپ و ؛شعا لوبق ینبهذم

 شلوا رهظم هنتباهر و تمرح كرانبداق نکذز قوچ

 هبهجرت بحاص «( یانیپد ) مادام ندرلن وب . یدیا
 هدنسیداو ( یسنرووم ) « هرزوا قلوا صوصخ

 . یدشمر دتا اشنا كشوکر هدشروص هعموص

 « لیما» و « هزیوله کی » وسور هدهنانشدحو وب

 « هرشعم *لاقم » هلراباتک هاکح روهشم ییناونه

 یباتک واو: ,یدیا شمزاب ینس هنایکح هبلاقم یناونع
 .وا قجتآ «بولوا تبغر و لوبف رهظم هداهلاقوف 1

Yo E A 

 یسیعچ ٠ شتب « الا ییدشا لوبق قینادنحو

 ور :اسور وسور . ندتش لوا رکنما یا

 ,هلیسعا بلج ینتموصخو ضخب كتموکحو ثاهنناح

 ا نیو هنفیقوت ندننرط یموتن زا سرا
 رارق هننازاحم رار هلیقارحا كنناتک ید ندنف

 رب ( لتاشون ) هلآ ربخ ینو یسیدنک و ؛شلریو .
 هداروا «بوچاأق هنسهبصق ( روارت هوم ) كنکلسن
 هلکمروا ناتاغ « هدلاح یفیدلوا هدنتفابق ینمرا رب

 شاب سراپ هلبراسلحم ونجو سراپ و ؛ شلوا لوغشم
 لزوک شعب یثراق هنیرارارقو هلماعم كنسوپقسپ

 جارخا ندهرګ وسا تباہ .ردشمزاب را هلاسر اولنه 

 هبهرتلکنا «هلتباجا هنتوعد ك (موه) هد ۱۷۰۲ «قر

 شهخل رب هدنسهبصق ( موتوو ) كنتلایا یبرد .بودیک
 یدنکی دا زاوننامهمو رک یآ چاقر «هدهسیا

 ندتفاعم نالوا هدنقح و «ماهنا هلک ارتشا هاسامصخ

 كنارک شعب « هلئتدوع هبهسنارف « كر هديا هدافتسا

 «هرکص ندتماقا تدمر هدهلون رو نوبل و هدنناب

  ۷ ۰بلح ىنتقد راظنا كمومع فلت دوع هسراپ هد

 بوایغوا هقاص عود یسیدنک « هدلاح یا «

 و هدننظ رودا بیقعت رانعثد ندفرطره یندنک

 بیس هنسیندت هنوکندنوک كنتحص لاحو . یدرویل
 ووعد ك ( ندرارژ ود هنر ) هد ۱۷۷۸ « بولوا

 هرکصیآ ییاو ,شملکچ ه( لیونونمرا ) ,هنیرزوا
 -افو .ردشع ا تافو ین هداروا هدنحوا كزوع

 (نویسفنوق ) ,بولاق یراثآ یلیخرب عوبطمان هدنت
 فلات نالوا یواح ینلاح هجرت یدنک هل باونع
 ندرات ۲ نانلوا 5 . ردندهلجو ید یروپشم

 الطصا تانابن لع یرکید و « قیسوم یرب « هقشب -

 قوچرب هلساتک تفل کیا .هرزوا قتلوا عماج یتاح
 هترهش ردق رتلوو نامه وسور . ردراو یاسر
 هيرت ك رکو هرادا لوصا كلرڪ . ردشلوا لئان

 یراکفا صوصخ هنیدنک كنوسور هدنقح لافطا
 لباق ان ییضعب كنت اظحالم ییدلبا نارمرد «بولوا

 یفیدلوا عقاو تناپم هدنسهرآ یراضعب و ءارجا

 ردنیسح و ربدقت نابیاش هرزوا تیمومع .هدلاح .

 دقتعم هلیماخ هتیادحو و تهزلا ,هضلک هش داقتعا

 ردشمهعا كبرشن یثرب چه هنبداقتعا وب «بولوا .



 عر

 یصیاقو روصق شعب هدنسهص وصخ راکفاو قالخا

 - زا دقع هلا یراقر. نایلوا قبال هندنک « بونلود

 و هنارکشتم یثراق هرلندبا كلسا هنسیدنک «یجاود

 ین دالوا هدایز ندهلجو « یسم هعا تکرح هنارادتنم

 ی هاوکح اقا یار هابقاقوس او را
 . وت لباقا هلقالخا توفض ییدتنا ناب هدنتافیلأت و
 .ردمظتنمو رصف ك ید یسهرابع كتتافل أت .ردقش

 هدس راب هیظعل لاک «بولب راقبح یر هد ۱ ۷۹ ء

 یخا یراشادنامو و ؛شفلوا نفد هد ( نوشتن )
 ۰ ردرلشغ | زکر ینلکبه هدونج

 میکح هجرتلا فذآ (۰ ۷ ۱ وسور

 رب نکقم هدنارا یردب « بولوا یسهداز م كريهش

 «شمغوط هدناهنصا هد ۱۷۳۸ « هلفلوا یجرهوج

 هدنارا تدم لوط . ردشغا تافو هد۱۸۰۸ و

 كدادغبو هرصب «بولوا یسولسنوق هسنارفلهددادفبو
 یلغوا كنو س . ردشمزاب باتکرب هدنقح یلاوحا

 سلبارط و بلح « هرصب « داد غب تدم لوط یخد
 ر هدنقح یلاوحا كنتالو دادغب «بولوا یسولسنوق
 ۔اذمو رثا رب عماج ینامولعم ضعب هدنقح نارا هلاتک

 رب هدنقح ( کلامو یمفاث «یننح ) هیمالسا ةف
 ارد مدا باتک

  ولف هد ۱۹٩ « بولوا را وسور
 ۰ ردشغا تافو هد ۱6۱ و شن وط هدهساار

 تراهم بسک «كرهدیا بتن هتیراتآ كولن لکيم

 ا هه او ندنفرط [ و سنارف رو لا

 كن هينا نار دحیا اشنا هد ( ولبنتنوف) «قرهنلوا
 را لا هتسشدنک ناتو عزا

 هدر وصل متن هدهسیا قالرابو لزوک یرلسر

 ماا هلتقرس یترب ندنسابحا .ردقو یتراهم ردق وا

 ,هلکعا تمذ هربت هیلعنونظم هک اما دنع «بودیا
 ا یندنک لد وام هجرت بحاص

)Rovand( ([ ۶لاوش كحورو  

 TET ۱ اور
 مب ۲۸۷ یسهیعس ةحاسم «بولوا لوکرب هدنتل
 .ردهرتمولک

 كنفللا رق هسفاص (1105517011۱ ) ۰

 (ییید) هدنتلایا ا ناوسور

 | 0. .۴٣ س هوازق ا وسنارف ناژ

۳۳۳۹ 

 اسد روپشم كنابلاتا ۱1۱0550)

 هدنسیقرش بونج هرتمولیک ۷ كنلبودو هدنساضق
 «باروح « هخوحو یسالاها ٩" ۵ ,بولوا هبصق ر

 .ردراو یرهقراف هراسو هرافبج

 هام امت یان | ددرد نایسسور
 ا داسو هدنسهطخ انروفیلاق كلهم
 هب ترش بونج ادتبا «بولوا رهن رب هدنلامش كنیوق
 ۔ولیک ۱۸۰ .هلنایرح یرغوط بیرغ بونج ةدعبو
 طیح رج هرکص ندکدتبا مطق هفاسم كلهرتم

 .رولوا بصنم هلدتعم

7i 4هقساغنات) هداش رفآ (  
 3 0 ت یریسور

 هلیمام یلاوحاو یسارجم زونه « بولوا ربن رب رولبک
 .رداکد مولعم

Russisch-Banilla) ۰ 

 ۳ ارتسوآ ۱ هليا د

 هدنساضق (هچنزو) «هدنسهطخ ( هنیووقوب ) كنتلود
 قرهلوا هدنسقرش لامش هرتمولدک ۱ ۷ كنهن زيو و

 . انک غاص كنباچ ( سومرزق ) عبات هنیرهن (تورپ )
 .ردراو یسل اها ۶ ۲ ۲۰ .بولوا هبصق رب هدنر

Roussillon ( | * ) فلت هسنارف . 

 - وا ۲ ی ی | ندایسود

 لیکشت یتلایا « هرس قرش » هدهد دج نایسقت «بول

 وام ا

  ظ006-) نور ابو قاینسور دوخاب] . 7
 ٩0۵۱09۲ ,sines) ]۵ 168و ۵ ںیسور

 كجوك » كنهيسور «بولوا موق ر ندنماوقا والسا

 هنووق و و ابعلاغ كنابرتسوا هاسهطخ « هسور

 هناولبسنارت هلبرلفرط شعب كناترامو هدنراهطخ

 . لوهمیرادقم كرلک هدهبسور .راردنکاس هدنرلغاط

 ۳ ۱۳۱ ۷۵۱ رلکهدناتسراح و ایرتسوآ « بولوا
 وا مقنم هرابلهووا و یلغاط . راردترابع ندسوفن

 . قالخا مویلاو ,راردمسقنم هللابق یرلبلغاط «بول
 ماوقا .بولوا هدا هظفاح یعرلهعدق تاداعو

 وا .ردراو یخد یرلتدام ضعب صوصخم ه هشحو

 بودا طالتخا هلرلن امورو رارامو رلیلهل یرلبلهو
 شد یرلایس قح .ردرلشعا باغ ین رلت دام رگ

 یرلقدلوا بصعتمو لهاج رانیسور ۰. ردشهشکد

 .ردرلمدا زاوتنامعمو میطم «هدلاح
 ك
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  (Rossini)روما كنا لاتا

 هد ۲ «بولوا ندنناراکهتسب ۱ ییسود

 .ردشا تافو هد۱۸5۸ و .شنوط هد (وراز)
 هفعای یرهتسب اروا لزوک نکا هدنشاب ا نوا ۶

 كرلاروا روهشم قوچ كو ؛ شما ترهش بک 8

 .ردشملا بيرت یراهتسب

 تهح كل هبس ۳۱099160 ۲ )

 ۳ 2 ۱ ید
 اتو هدنسیب ع لامش هرتمولک ۳ كلونو وق و هدنتل

 قلوا یدوب یمظعا مق « بولوا هبصقرپ یزک سم
 تلتشا هلا هیسور « یسلاها ۱۱ ۵۰۰ « هرزوا

 هدنسپب رغ بونجو یساسیلک كیلوتقرب کسا «ینراجت
 هردراو یسهقشع را شعب هدهووآ عقاو

 5 كنسهعطق اوروا 6

 رب شینک ترا [ 2
 تکلع فورعم هلیمسا هیسور هجایفارفج .ردتکلم
 بونل وب هدنسهرادا تحت كنتلود هیسور مویلا هللا

 - هرآ هعساو كلام نربکهنجما یساعسم کكمساو ةسایس
O,هبس ور لصا هدهداموب «ندنفب دلوا قرفر كوس  

 و ندنکلاع که دنس هعطق ابوروآ كن هبسور هلا

 ۰ زکج هدا ثحم ندنتلود هبسور نوش ەدە

 هعطق هسور س .یسهحاسمو دودح «یعقوم

 قآ یلامش طوب اکو و هللا یلاعش دحم رحم الامش یس
 نارآ ندنسهعطق اتم یتس هعطق ایوروآ ًاقرش «هلزکد

 وا «هلیلابح *ههلساس لاروا «هلرېن هراق نعي هلدودح
 -ابج لسلس ساقا اوج ؛هلرزخ رخ و هل رب 6

 و ایرتسوآ ,اینامور یخد ًابرغ « هلزکد هرق و هليل
 لب رازفروک تان ویو هلیزیکد یقیطلاب هدمب «هلبا هیسورپ
 تلود . رددودمو طاح هلحورو و جوسا تاپو

 ,نوجا قیرفت ندنکلام یهدایسا كناملاراشم

 یدودح كاهعطقو ناسد یخد یسهیسور اپوروآ
 هدنالنیف هلا ناتسهل هقشب ندسور لصا هدنلخاد

 یدال ( ساقفاق ءاروام ) عل ( هساقهاقسنارت )و

 رادام اراد, دودح ناشلوا رکذ . روینلو یخد
 ندنفصن كلو «بولوا هدنلوط هرتمولک ۳۱ ٤٤

 دود یلهرتمولک ۱ ۳۳۷ ینعی یسهدایز زا

 كاوفارفح .ردنرابع قدهر دودح یروصقو هیرح

 ه هسنارا و هبنامع دودح یتسهبسور اپوروآ یراضعب
 ردق هنسارح ( جام ) ید یرلضم و , دیدم ردق

۳۳۳۸۷ 

۱ 

TD 

 قرش كنلابح لس لاروا ء یک یراکدتا دید
 لیخد نانل و و ۳ هلع شو هدنتهح

 "ةسایس «بولوا قلم هنتلایا غروبنروا یخد یفارا

 كره لاروا سکملا و < قده ابوروآ

 نانلو هدنس هعطق اوروآ هبلع ءان و هدنتهج برع

 اوا دنع لدنس هسور اقا یخد رب هحراپ رب

 هلا ابوروآ زب ‹«ەدەسيأ  aینهرآ یر هعطق ۳0

 كدروك یعیبط اهد ا تب اعر ۵ هیعبط دودح .

  ۲ ۲۳یامش ضع ۱۹ هد لا
  ۱۳ ۰۸۱۱۳۱ ۱۵ AN ۵ورش لاوط

 هب یب رغ بونج ندیقرش لاعش «بولوا دتم هدنراهرآ
 قاد دو ۰۲۳۶۰ یمظعا لوط نالوا یرغوط
 .ردهرتمولک ۷ ۰,۰ یمظعإ ضرع نالوا هب رع

 هرتمولیک عبم هه ۷۷ یسهعطس هجا ته

 -ارف و یخ جوا ًابرقت كنسهطق اپوروآ « بولوا
 1 ردکعد یلثم نوا ان هسن

 ۱۳ یراباو لاج ۰ یسمط هاش
 ۔وآ ییرغ یسهعطق هبسور هعسیعیبط لکش كنسيض
 تنی رع یایوروآ .بولوا لقرف نوتسب ندایور

 ران ورب و رازفروکو قوح یلحاوس :EE هنسضارا

 كن هیسور «هدلاح یغیدلوا نرم هارهریزج هبشو
 هبلعءاس و زا ك یحاوس هس, هتسدضارا تعسو

 هضرالا اع . ردقازوا ك ندزکد یرلفرط رثکا

 ندسیغ یابوروآ كاذک یخد یلاوحا ندا قلعت
 هدنرفرط راس كناپوروآ « بولوا لقرف نوتبسب

 تسوا تلآ هللضراوع كنبضارا هفلتخم تاقط

  هدلاح یفیدنلو هدراتیعضو فلتخ ك « قرهلوا

 مظتنم هدر ره نامه هروک ذم تاقط هدهسور

 «رودنلو هدلاحر عوضوم هنتسوا یراررب هدنر وص

 شمایعوا 0 زا ك تك هعساو ٌهطخ و هدو هک

 هدنرلفرط راس کناوروا . روبلک یرلبا ندنسلوا

 « رلهبت « رهرد <« راهووا « راغاط یضارا مطس
 فلثخم . هدنروص كجهدبا بقاعتو لو ینراررب
 هض را تاعطق راس كنابوروآ لاح چ واود «بولوا لکشلا

 ی واو هدهیسور «هدلاح یغیدلوا بجوم یتاعجر

 9 تکلع عساووا «بولوا سکعنم نوتبسب یخدلاح
 ردهدننر وص هو وا ر كوس جو ۳ هناب رب ندناب

 واک الف و ندبا وک یدودخ اس |
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 یهدایرتسوآ هلبراهلسلس لاروا و ساقفاق نانلو

 بعشت ندنرلغاط جورو و ندنسهلسلس ( تاپراق )

 یغیدلوانشتسمراهبآ كج وکو رالوق قتلا مقاط رب ندبا
 كج هلند غاط یح هدنلخاد كن هیسور « هدلاح
 رحم هدنرهتروا كتکلع « بولوا دوقفم رلعافترا

 یزیکد قیطلاب هللا یلامش دمصم رحمو زیکد هرف هلرزخ
 یعبانم كرابنا قوچ كيو ندا قیرفت ین رهام

 لابج لسالس هدرهطیرخ شمب «رار نالوا عماج

 ندرح یاذح .هدلاح ینیدنلوا مسرت هدننروص
 ندرلهت مثاطرب نالوا یعافترا یغاشآ ندهرتم ۰

 ۔ هنلوا سحو قرف یجنآ یرلعافترا هدرارب شمبو

 هنلابج جورون .ردنرابع ندرلترص یلآ كجهلس
 یخد كراهبت یکهدنلامش كاهدنالنیف نالوا طوم

 «بویم ا زواج یبهرتم ۷۰۰ هرزوا تیموم یعافترا
 (تروادایول ) عقاو هدش ونح كنل وك( هرات ) زکلا

 . ردنونظم یفیدلوا یعافترا هرتم ۱۱۲۰ كنغاط

 برع هلل ههسور یقرهلوا طور هنسهلسلس تاپراق

 ٩۱۷ تباہ هدناتسهل یخدرلعافترا نداسشن هدنتهج

 شاشا ندهرتم ۶:۷۰ هد ( هینیلوو ) و ( هیلودو )و

 «بولوا ترابع ندراه مقاط رب نالوا یرلعاضترا
 دتع هی و یلحاوس یزکد قبطلاب هدنلاعش كناتسهل

 .روشا زواج ینهرتم۷ ۰ یعافترا هسیا كراه نالوا

 ًبزاوتمهللحاس هدنمسق قرشبونج كنس هرب زح هبش مرق
 هدنرارانک ك نهيسور یخد ( یغاط الی ) نالوا دتم
 رد كسكو كا «بولوا دودعم ندرلغاط دوحوم

 هردهدنعافترا هرم ۰ یسهو

 لاروا نالوا كجهلس هلند غاط یقح كنهیسور

 یرلص وصخ مسا هدنقح ران ود «هجاک هني رل هلساس ساقفاقو
 كج هلرو و نوو همزال تالبصفت هدنراهدام

 ۔ زکز وکر ندنرلتسوا یغد هدقجاروش .هدهسیا
 دمحم رح یسهلسلس لاروا : ردا اضتقا كلمرد

 ندشرق كنلحاس یزکد ( هراق ) طورص ه ییاعت

 قیچآ یرغوط هقرش هدمب هبرغ ادتباو «قرهبالشا
 یرغوط هونج ندلامش ,كرهدبا لیکشت سوق ییا
 هب هطعم *یضارا ندا هطاحا یرزخ رحو «رنازوا

 یغوط هونج برغ هداروا .بولوا لصاو ردق
 هلساسو نالوا یوط هرتم ۱۵۵۰ .رتازوا لوق رب

 هدنتهجلاعش ,بویلوا بسانتم هليو یتعسو تن هيظع

 شور ۳۳۸

  هلوصو غاص و «رولوا دتم ًا,زاوتم قرءهلوا ترص
 یسهورذ مفت كا .رالاص رللوق هصبق كيو زآ ف

 «پولوا یغاط ( یسیا سوپلوت ) مقاو ہدنسیلام ےسق

 كن کا ندرلتهج راس .ردراو یعافترا هرتم ۱۰

 ۱۳۳ دم هرآ .هرتم ۰ هلا رادقم و یعافترا

 هدنسهرآ رزخ رحم هلزبکدهرق هسیا یسهلسلس ساقفاق
 قرش نهیلاعش بغ هدهفاسم كاهرتمودک ۰

 ترص جوا هدرارب شمب و کیا یرغوط هبیونج
 (زربلا) نالوا ی كسکو كا « بولوا دتع هرزوا

 كسكوب .ردهدنعافتراهرتم ۳ ۰ یسهورذ كنغاط

 و نالوا روګسم هلرازو و راراق یدمرس یرارب
 هنسارجم ( جنام)و یرلکنا یلاعش زکلای كنهلسلس
 ندهیسور یرالوق كچوک شعب نانازوا یرغوط

 5 لوق كوس كن هروک ذم هبا اس «بولوا دودكعم |

 هرامع كلامو نارا دش هعطق 2k 4سرا یرلهعش

 ۱۳م ساقاف هلمءان ۰ رولوا دتع هدناخاد
 نره «بوبلوا دودعم لدنرلغاط كن هبسور هد كي

 هدنلا كنتلود هسور یخد قهج کا مويلا ردق

 ۔ هعطق ابوروآ و كن هسور لصا هلسلس و «هدهسیا

 .ردهدنمکح راودر ررآ یندودح ندتهجوا كنس

 كن هووا مساو وا ندبا لیکشت ینلخاد كن هیسور
 یرلقلقاطب ورلاوکض عب ,بولوا طحهدایز یرارب ضمب
 یعساو لاو یر كنمراتهج طعم و .روینلو یواح

 كغروبسرتپ ینمی هدرللح بيرق کوا هللا هدنالنف
 وکو كو قوچرب «بولوا مقاو هدنتهج قرش لامش
 یدودح ایرتسوآ یسیعکیا . ردواح یرللوک كچ

 .اطب قوجر « بولوا هدنسهطخ ( هینیلوو ) هدنرق

 یلحاوس رزخ رحم هدیبحچوا . رداماش یرلقلق
 طاطحا ناذلو یغاشآ ندرح یاذحو نالوا هدنرق
 ۱ . ردمولعم

 یرارهن هسیا زا ردق هن یرلغاط كنهسور
 هرلن و و یرلقامرا لوس كب .بولوا قوچ ردقوا

 یرلارج ران و . هلفلوا یرلیاچ زسباسح رولیکود
 وا یزآ ك كنرابا . روندنآ لیکشت غآ رب ات داع

 ندرلغاط راس نانلو هد دودو نده شا لاو

 ندرل" رص قلا یهدنراهتروا كتکاع یغوج فولک

 قیشیراق ك یطخ هایم میسقت .ردبا ناعبنندرلهو
 هدرل بیرق هنلحاوس یبيغ لاعش الشم , بولوا

 هزیکد هرف او هرزخ رح راربن قوچرب ندبا ناعبن | چوا هدنسیبونچ مسق و یا هدنسیطسو مسق «رب



 او زا ۱

 ندا نامم ندرلحم ییونج اهد «هدلاح ییدلکود

 «یلاصت دمعنم رح ابو هنیزکد قیطلاب یررکید "
 بطلاب ‹ هلفلوا طاع هلزنکد ترد . رولوا بصنم ۱

 « رزخ رحم یمساو كلا بولوا مسقنم هبهلام ترد

 رګ هدهحرد یهچ وا کد هرق هدهحرد کک 1

 یزکد قطلاب یخد هدهجرد یجندرد «یلاعت دمحم 3

 كنسهعطق ایوروآ نوت و كا هسور ۰ ردیسهلام و
 كنسارحم هک« ردنغامرا ( هفلوو) یربن كوس لا "

 یطسو دح .ردهدنتعسو هرتمولیک ع برص ۵۲۶۰۹۵۲ | قعسو كن هضوح . هرتمولڪ ۳ لوط

 ا قرهلوا یطسو دحو «هرتمولیک ع برص ۱ ۶ ۵۸ ۲

 کم ٩۸۹۹ هدیرادقم كبوص ییدکود هدهنا 1 .رص (یادلاو ) و هدنبرق یعبنم كن( هنلوو ) یغدو

 ۱ یر لامش ك هبسور قامرا مسج ول ۰ ردهرتم
 ۱ هدئسهرا یرلتلایا ( دوروغوون ) هللا ( روت ) هدنتهج

  رص ( یادلاو ) نالوا یعافترا هرتم ۲٩ جت

 .دمب «هقرش بونج ,هنابن نداوکجقرب ناو هد ]
 هقرش و هبقرش بونج هنب هرکص « هبقرش لا
 كرابنا قوجر ندلوصو غاص و .قرهقآ یرغوط 1

 هدكنناچ هوقسوم ندغاص هلج نآ زا و ینراوص "
 . قرلآ ینرارب (هروس )و( هقوا) یدنکود

 هونج هرب ندرب , هملوا لصاو هنیرهش نازق |
 كن ربات ندلوص هدیغاشآ زار و ؛رنود ییغوط 7

 یییغ ها نلابح هلساس لاروا و نالوا کوب كا
 یخد ین رب ( هماق ) نالوا عماج ینراوص كنبرلکتا :

 یغوط هونج هلئالیم هقرش هاک هب رغ هاکو ؛ ربل آ

 ریلی رآ هرالوق قوحر هدنسهووا ناهردژا ترق ۱

 قوح ر و هبلاد دوس رب هدنتلآ روک هه رپ 1

 هرزوا قلوا بصلم هرزخ رخ .ردا لیکشت 8 1

 ء هدهسیا راو شد یرهن ییا رگند ته 8

 رارد وسفم هئس هعطق ابسآ هدایز ندایوروا وا هدینیکیا

 یون قرش كنلابج *هلسلس لاروا یرب كرلنو |
 هونج هدنجا كنهووار قلا , هلناعس ندنرلکتا ۱

 ام ا و «كرهدنا نایرج یرغوط "

 یسارحم هک « ردیرپن ( لاروا ) نالوا لصاو ها

 ۲۹۵۶۸ یسهضوحو هدنلوط و

 ه۰ هدهنات هرزوا ی دح . ردهرتمولیک مع برص "

 یس تا ساقفاق هد یی کن آ .رکود وص هرتم بک

 فر ؛بونا ندنراکتا یلاعش

 یسارجم هک «ردبربن ( كرت ) نایکود هنلحاتس ۱ 5۱
 | یبرغ كروک دم رګ .كرهدیا لیکشت هیلادرپ هدو

۳۳-۹ 

 ۔ولیکم بم ٩٩ ۷۰۷ یسهضوحو هدنلوط هرتمولنک

 ا

 ید هدرطشعادق هد ونح تا و . ردهدنتعسو هرتم

 هرزخ رحم رهن کیا هلرلما (روم ) و ( قالوص )
 . ررولوا بصنم

 یعنکیا عي لوس لا در ندهفلوو كن هسور

 هک« ردب رهن (ربند) ناکود هزیکدهرق یرب هدهحرد

 هیسور یسهضوح و هدنل وط هرتمولیک ۲۱ ٤٩ یسارج
 ربارب هلم یهدایرتسوآ و ۵۲۳ ۱۷ هدشنلخاد

 ه رکود وص هرتم بکم ۲۸۰۰ هدهبناث هرزوا

 عقاو هدنتلایا ( كسنلومعا )*قرهلوا هدنتل آ كنم

 هدعبو هبیبونج برغ ادتبا .هلناعبن ندل وک كچ وکرب
 قوچ رب ندلوص و غاص « قرهقآ یرغوط هونج
 لکشتم ندرلیاچ قوجرب ندغاص هلج نا زا و رابنا
 ( فیک) هدیغاشآ اهد و « یترهن ( تیر ) نالوا
 - رش بوئج .هلا ذخا یف ( هنسد) ندلوص هدنرپش

 لصاو هنرپش ( والسونرتاق ) و ؛رود یرغوطه ق

 -ود یرغوط هیبرغ بونج هدمب و هونج « هعلوا
 كکب هجوه اورالادعب یترهش (نوسرخ ) «كرهن
 .ود هنجما كوحلخرب نوزواو راط عقاو هدنسبش راق

 ندربیند . ریشلرب هلرېل ( غول ) هدجاخوب و ؛رولیک
eیوس دا كنىرارېن سور مب اٿ هزيڪد هرق  

 یسارجم هک« رديرېن ( نود ) نایکود هنزکد قازا
 ۲٣۰ ٤۳ یسهضوح و هدشلوط هرتمولک ٥

 یطسو دح هدهنان «هدهسا هدنتعسو هرتم و لیک عب ص

 هداز لدرتم Ne ۲۵۰ وص کيدڪود هرزوآ

 ایا ( هلوت ) ندنسهیطسو تالاا كن هیسور . ردلکد
 هرکصو هبواج هدمب «هبقرش بونج «هلنامبن هدنتل
 (هجمدیودم) و (ریوخ) ندلوص «یقر هقآ یرغوطهقرش

 کوسلا كنبرلعبات ندغاص « كرهود یرغوط هی

 «هلباذخا اچ (جنام) ندلوصو یربن (منود) نالوا
 لیکشت ینسهشوکققرش لاعث یاهتنم كنبزکد قازآ

 هقشب ندنوب هنیزکد قازآ . رولیکود هزفروکن دبا |
 رب یخد ندلاعش و یرلربن ( نابوق ) و ( ) ندقرش
 هب یغوط ندیرغوط . رولیکود رېن كجوک ىکا
 (رتسیند) هد یر كنرابنا هیسور نایکود هزیکد هرق

 یسهضوحو هدنلوط هرتمولنک ۱۳۸۲ یسارح هک رد



AES) 

  ۷ ۲ارم ‹ هدهسیا هدنتعسو هرتمولیک بم

 كنس £  ۸٩كنسهضوح و یکلهرتمولبک ۷۹۱ 4۲

 فرط تسوا « بولوا هدهبسور یل هرتمولبک میرم
 بکم ۱۵ هدهنات . ردهدنلخاد یدودح ایرتسوآ

 هتسور هدلحم زا ر یغامربا هنوط . رکود وص هرتم

 تور ) نارآ یغدودح ابنامور و ؛رورآ یندودح (

 روبلآ یخد ینرهن

 | كا كنبراهنا هیسور نلیکود هیلاعش دمج رح

 كنرابنا هیسور نو . بولوا ( هرو ) کوب
 رهنو . ردبسبیعچ وا ری ندرسندو هفلوو یخد

 یبرغ كنسيلاعث مق یلابج *هلسلس لاروا مظع

 ییغوط هلامش ادتبا «هلبا عج یراوص نبا ندنرلکتا

 ندقدلا یی(اسوا) نالوا کوس كا كنبرلعباتو «راقآ

 ینرلباچ (الیچ )و (اجا) « كرهنود هبرغ « هرکص
 ؛ رود یرغوط هلامش « هرکص ندنقدلآ ید

 یانمه نالوا یواح یرازح یلاخو كج وکق وجرو

 ۱۵۸۲ یسارم . رولیکود هصلخرب نوزوا و راط

 عبص ۲۲۹ ٩۰۲ یسهضوح و هدنلوط هرتمولیک

 بوروا هدنفرط قرش كلو . ردهدنتمسو هرتمولیک

 ندا و ظخ هز آ 3 هلا

 .ود هزفروک نالوا یمانمه .بونلو یرېن ( هراق)
 و ( نام | هدنتهح برف كنبصنم هرو . رولیک

 قآ یلاعث» كنيلامش دمج رحم یراربن ( یولوق )
 عقاو هدنلخدم كني زفروک ويب نانید « زکد

 هنجما كزکد قآ روک دم .رارولوا بصنم هنبزفروک
 کا تا هللامو هسیا

 لیکشت طخ هایم میسقت كنهیسور هک «رولکود
 قوچرب ندیا ناعبن ندرلاوک مثاطرب و ندترص ندا
 (لکتاخرآ) هلایرج یرضوط هل نا ندریاچ
 هرتمولبک ۳۷۳ یلوط كنسارحم .رولکود هنزفروک
 ندقرش . ردهرتمولیک عب ۹۰ 5۱ یسهضوح 3

 - رهن (هووخوس ) ندیک ندبیغ هلبا ( اچو ) نلک
 . ردراو یرلمبا قوچ ك .بودا بکرت ندنرل

 ماطر یربن (افنوا) هدنتهج برغ كن( هنود )

 نالوا یانمه دزکد قآ ییاوت «قرهقسح ندرلوک

 -اوس رغ دزکد روک ذم . رولیکود هنزفروک
 یرلقاا درللوک نیاسح یهدراوحوا ید ندنلح

 داروکذم رح .رواکود رارمن قوجرب نالوا هدنمکح

۳۳۳۰ 

 . رولکود هن زف

O 1 

 ی و در

 ځد ندنسهریبک *هریزچ هبش ( هلوق ) مقاو هدنلامش
 دمجنم رح هبیرغوط ندیرشوط رلربن ما طرب هلو
 6 هلوق ) هن کویب كا كرلنو « بولیکود هب امت
 . ردامسم هلبمسا

 نایکود هشرازفروک فاو و هنزکد قیطلاب
 | (هنود) کوس كا كرلن و « هماک هنرابنا هیسور
 كرپبند و هفلوو هکءردیغامریا ( هنود یبیغ) دوخاب
 بر « هلناعب ندنترص (یادلاو) هدنبرق یمبانم
 . « قدهفآ یرغوط هیلاعث برغ هدعب و هیونج
 هدنجا كن هضوحر كالهرتمولیک بم ۸8 ۵ ۱

  روک( انیر ) .هرکص ندناارج كهرتمواک ۷ 4
 :o هدهسنات هرزوآ یطسو دح

 ( نی ) هدنتهج بونج كنو .رکود وص هرتم بمکم
 « هدلاح یعیدلوا هدنلوط هرتمواک ٩۰۷ یرب

 لحم كاهرتمواک ۱۱ ییغاشآ زکلاب كنسارحم
 ار وط هیسور قرط تسواو هدهسور یصنمو

 ه هیسورب یسهلج كرارهن ناقآ هدناتسما

 ۲ ( هلوتسیو ) نالوا کوس كا كرلن « «بولوا لخاد
 قرط تسوا كنسارج و یمیانم هسیا كنغامرا

 ؛بولوا هدهیسورب یصنم هلیفرط یغاشآ و هدایرتسوآ

 ِ یلهرتمواص ۲۵ بس یسطسو مق زکلاب

 یراهنا هعلشاب كناتسهل « روسنلو هدناتسهل
 ۱ a هنغامرا ( ردوا)

 هتیزفروک (افیر) .ردیلربت (هودنیو) نود
 (هوانرب) و (هدنومهنود ) هقشد ند ( هنود ) روک ذم

 .روک هدنالنیف . رولکود رهن كچوک ییا هلرلعا
 ؛رولکود رهنکیآ هلبرلعسا ( اون )و ( هووران ) هنزف

 ۲ 1۶ ( هقودال)و (سویپ) بیرق هحاس هک
 ینیدلوا هصق كب یرلارجم ۳ یرلقاآ

 . ردهداز یراتیمها و قوح ك یارو هلا

 نالوا خاب كنتلود هیسور یسیجکیا كرلنوب
 | هرللوک روک ذم HE یرهش ( غروبسرت,)

 ۱ ۔ رلقاقاطب ضعب و ندرللوک د نانلو هدب رجا اهد

 . كنسهطخ هدنالنبف . روایکود رلیاچ قوچ رب ند
 رب چه رکذ نایاش رولیکود هزفروک ناللوا یمانمه
 8 فوجر رولیکود هنب زفر وک ( هینن و ) بولوا یرهن

 .یرلقایآ كرللوک مقاط رب یغوچ هک« ردراو یرامنا

 . «یوباقبس ,یوباهسب : یرلهجلشاب هدكرلن وب «بولوا

 ۰ ردهدنغ



 س و د

 | عوساف یراربن کوونوا یکو ویس ,یولووا ؛ایلوا -
 . ردیغامرا ( هنروت ) نارا ی دودح

 ۔ وک « بولوا قوچ كب یخد یرلاوک تانهیسور

 عب ۱۰۲ 4۵۲ یسهیعطس حاسم عوجب كن
 بولوا یرلاوگ هدااز ند ۰ . ردهرتمولبک ِ

 كنب ۵۰۰ كنه ك هء ندرلنو
 | یرلهیطس ٌةحاسم هدایز ندهرتمولیک برم ۰

 | لاعش كتهیسور یسهلج نامه درللوکو ۰ ردراو

 3 | هله . ردهدنرهطخ هنوالو هدنالننفو و دز رغ

 ر مارا بجو هقشب ندقلواییرط ترار فرج | یر ناز دیموخ یاس تا
 ۳ ن اساسا هتسوو لس | رازاغوب و رارېن ندا طبر هنرر یغوچ . راردیو

 ۰ ریلس هلس اص مور ندهدافتسا قح هنل وا هج زیکد ۱ 5 ی
 .ردشلرا هلراخزرب ماطرب راط هدیرلضعب .بونلو

 | لاعث قرش كغروبسرتپ کوس كا كن رلاوک هیسور
 رلیعلخ و eT « بولوا یلیانقبح لتس ریڪ ۱

 | بولوا لوک ( هغودال ) نالوا ترابع ندهرتموایک

 ؛روینلو یرابصنم رلقامرا لوس اص هئافس ریس |
 (یرزواغس) عقاو هدنلامش ید كنو و هلل وک (ان وا)

 عبر ۱۸ ۱۲۱ یسهیعطس ةحاسمو عقاو هدنتهج

 نانلو هدنعسو هحرد ۱ او ه دنتهح یامش قرش

 یهدفارطا و هلرللوک ( ورزوا ولس ) اک هدنونج و
 . ردراو یطالتخا هلرللوک كجوڪ شعب رکید
 هدنتهح قرش كن رهطخ ( هبنوویل ) هلا( هنوتسا)

 - هرآ زکدهرق هلرزخ رحم و هدترلفرط تلا كنسارحم

 كوك یلزوط قوج ر یخد هدرارب یک یکه دنس

 . ردراو راوک م

 .ودح هبسور ردقههره س . یرازحو لحاوس

 كنسیضارا ,هدهسیا تراع ندزکد یناشلث كند

 هدافتسا ندزکد كنفرطره یسهداعلا قوف تعسو

 یثکا كنرازکد « هقشب ندقدلوا
 ا یا درخم هدنمظعا مق كاهنس

 یغنیدلوا طاح هلکلاع ندقمریغو هلرللوح یرلضعب و
 هدنرللا هراس لود یرالغدم یخد كنراضعب یک

 عنام هنسعا

 | هطقن برح كركو تراجم كاهبسور « ندنفی دنلو

 .ردکعد قو یزکدرب جهیلشی رولاو قیچآ هجنرظن
 | «یک ینیدلشالک ۲ یغد ندتمسا ,یلامش دن رحم
 - وا « هدهسرولتروق ندزو یآ چ اقرب هد هنس

 . رداکد یو ترا ‹ ندنغی دلوا لام ضطق 5 یسهت

 .اوس هیسور هععاشب صوصخ | ىلع و یزیکد قیطلاب

 یخد یرازفروک هینتوب و هدنالنیف ندا لیکشت ینا

ia س و ر 

 كزیکدوب «ېک ینیدنلو هدنلاح دمج ًالماک یراشیق |
 و هدنسهرآ جورونو جوسا هلا هقراعاد لخدم | ۱

 هرق . زامهلوا قبجآ تقوره نوجما هسور «بونل

 ۔اغع لحاوس یبا مور و یللوطاتآ_هللا هیسور زیکد |

 ؛بولوا تراجم قیرطرب یصوصخ هدنسهرآ یسهی
 هرزخ رح هرددودسم هب هیسور یراوبق یخد كنون

 رللوج ترابع ندقلقاطب یلحاوس شکاا ًاتاذ , هعلک
 و «ربارب هلنلوا هدنمکح لوکر طاحم هلرلقلشماق و

 هدنسهرآ نا هتک وه نارا هلا هبسور یخد زك د

 كب یزیکد قبطلاب هلبا لامع دمع“ رح اذه عم

 هدهدنرلحوا دار لعخ و زفروکو ار هلکعا لیکشت

 هرالوک مساو نانلو هدنلخاد یرلضعب كرلقامر راو و

 را یآ نوا نکس هدهنس لاحو ۰ رودا قوس ۱

 «یدبا هبا فداصت ههلقار نانلو هدنتلآ زو و

 هیوق هنسهرص هبرحت كلام هدهجرد یجرب ییهیسور |
 - ودح جورون یلحاوس یلاعش دمحم رحم . یدریلس ۱ هغ و و . ردندن رلکویب كا یخد یلوک ( سویپ ) عقاو

 ریبعت ( هبنوال ) هدنلامش كن هیسور قرهالشا ندند

 قرش ندیلامش برغ هلیعسا ( هلوق ) هدهطخ نانلوا

 هک رولدا زاربا هریزج هبش رب مسج دتم هب لونج

 هرتم دو جوا یکیا یی رغ مق كا كلوب

 (هلوق) هنب ,بولاب هک تیک «هدهسیا كيدو عفت رم
 یغامریا یهتنم هلوک رب و یعلخ رب نرد هلیمسا |

 فلوغ ) فورعم نلک ندنزفروک هقسکم . ردراو

 لحاسو هلتسسانم یناقاعص كنسدتنق آ ( عرتسا

 . ردیواح یخد یران اهل ضعب لزوکو «رانوط ًاردان
 زاغو رب یلحاس یونج و قرش كنەر زج هبش و

Eر یلخاد هلیم-ا « کد قآ یاعش» «بودنا  

 و هیبرغ لام یر یغد زیکد و هک« رابق یزیکد

 ندزفروک نوزوا جوا هجوتم «قرش بونج یسکیا
 روک ذم ,بولوا قوچ یرلناهل دزکد و .ردنرابع
 ماص هافسریس یخد رلقامربا نالوا یبتنم هرازفروک

 كرکو زکد كركه دنرلسوم رکا كل هنس ,هدهسیا
 افثوا هدنجما زیکدوب .روبنلوت هدنلاح دمج راقامرا |



 سو ر

 مثاطرب هلبمسا ( یکچاو ولوس) هدنلخدم كنبزفروک
 رلقح هطآ قرفتم ضعب هدنسیر هدنس هوا و را هطآ

 یانمه ,هعلقیچ ندنزاغو زیکد قآ یلاعش .روبنلو
 نرنص) .هرزوا قلوا یواح ییلصنم كغامرا نالوا

 هاله فرش لارث كبو «بونل و زفروکر هلبعسا

 یرغوط هلاعت هرزح هبش رب نوزوا هلرمسا ( نیناق )

 هدنتهج یلونج قرش كنهرزج هبش ولو ؛رولوا دتم
 (فیوفلوق) هدنفیچآ و یوقرب مساو هلیمسا (هیاقسچ)
 لاخ هریزج و . روینلو هریزج رب كجو هلیعا
 یغیلاب هلساناوبح نالماب كروک ندنراب رد « هدهسیا

 هيقیص ندنفرط رایجتملب هلرلیجوآ «نداغیدلوا قوچ
 E NSE لندن وق ( هاقسج ) .رونلوا تراز

 ور ( کسور) ؛بولوا دتعیغوط هب قرشلامش

 نالوا يصنع كنغامریا ( هروجم) «هجآوا لصاو

 a میلخ رب یواح یرلقح هطآ قوح رو نرد

 - وا یرلغاط كکو ردق ه هرتم 3 . ردقوح

 نوتلآو دروکو ک رقاب « ربم د )را و بول

 هلراز و و راق یخد هدنراعهوم تک كت هنس «بولوا ۱

 هفته

 | رکید «قرهنازوا هدتماقتسا وا هن «هرکص ندکدتسا

 لا ( یوخیاپ) «لیکتتلادمب یخد یوق یی رب

 ییعوطهیاعتبرغ هدننروص هربزح هبشر نوزوا

 ردق هنسیشراق كنسهربزح (جاغیاو ) «قرهنازوا

 . ردبا لیکشت ینزاغو (روغو )و ؛رولوا دتع
 بول وا دتع هدتماقتساوا هن جد یسەر زج جاغیاو

 -اغو ( هراق )و ؛رولوا لصاو ردق هنسیشراق كنس

 لحاس هرکص ندنزاغوب روغو . ردبا لیکشت یز
 ( هراق ) .بولوا دتع یرغوط هیلونج قرش هغ
 یزفروک ( هراق ) نالوا یواح ینبصنم كنغامرا

 ( لالاب ) نالوا بوسنم هنایسآ هدعبو ؛ رریک هنجا

 یغوط هلاعش ,هرزوا کا لنکشت سدر هنش

 قلآ و زود لحاوس كنسهطخ ( هدنالروق ) ۱

 هدعب .ریلسک و هقدلوا دتع یرغوط هلاعث ,هدهسا | هرزوا قتلوا یوق دلوص رب كنسهلسلس لاروا و
 (اشر) نالوا یواح یلصنم كنغامرا ( هنود ) ۱

 (ونور) زف روک و « بودنا لیکشت ین رفروک |
 یر هطآ كجوک قاط يا هاب راما (ونهوک ) و ۱

 رب كجويب هلبمسا ( لسوا ) هدنراتیچآ و ؛ ردیواح
 | -هریبک "هرزج « دیدج ضرا » نمی (ایلمز هیاوون )

 قرد لحاس هدعب ۰ روبنلوت یراهطآ ( سەروو )و |

 هدنصنم كنغامرا (اون) نک ندنجا كغرویسرتپ |
 | نالوا نوزوا هلتاغ قرهلوا هدنعسر لالهرو ؛راود

 - راق دازفروک و د یسهریزج ( ایلمز هیاوون ) روک ذم

 . ردیا لیکشت یذکد ( هراق) «قرهیایق یتسیش
 ندنفرط رلیعتءابو رلیجوآ یخد یسهریزج ( جاغیاو )
  هتسهریبک "هریزج (ایلمز هیاوون ) . روینلوا ترایز
 هب هرتموولیک مل ص SOSA ES یس هبعطس هدناسم , هک

 2 نالوا ےسقنم هب کیا هلزاغو رب راطو نالوا غلاب

 «بولوا 5 ىلامش طق نوتدسلا هرببک هر زج

 اذه عم . ردروتسم هراز و و راراق یدم رس نامه

DOP TET 
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 یرلقبلاب مسجو یتآناویح راراب هنلامعا لروکی رلبرد

 ۱ قرش كنیزفروکن زم . ردیواح یغد یغرلن دعم
 ییقلفاطب و قلا یسەلج كالحاوس و نالوا هدنف رط

 یهاکن الوج كن رایج وآ یناناوبح كروک,هلغاوا روتسم

 - ریس ندرلزکدو .روبماراب هثیشر هقشب ندقلوا

 هرزوا كقيک هلدتمم طبع رح كره ندنلامش كن
 عقاو كرلسور نوجما كلل هچآ یرحم قیرط ر

 .ردهدقلوا منام رازوب ؛بولاقزسهرمیرلیع ام نالوا

 مهم كا كن را هلکسا هسور یهدیلاعش دمحم رح

 هدنزفروک نالوا یمانمه دزکد قآ یلاعث یکاشیاو

 .ردیس هلکسا ( لکناخرآ ) عقاو

 كنلحاوس هیسور یلحاوس كنبزکد قيطلاب
 نایالشاب ندندودح هیسورب «بولوا یرلبا كا

 (وک اد) هدنل اعشو (نهوم) هدنق رش كنود هللا هر زج

 « كرهریکن یرد ك هنجما كرلهرق «بونود یرغوط
 زفروکو هک« ردنا لیکشت ینزفروک ( هدنالنیف )

 (هووران ) صوصخ ایلعو یرلنایاو یوق قوج ر
 هلسوق (هوران ) نالوا یواح ینبصنم كنغامربا

 .روکو دز دلماش ییس هلکساو نايل ) داتسنورق ) عقاو

 كا « بونلو رلقجهطآ و رهرزج رسباسح هدزف
 تاماکصسا نایاراب هنس هعفادم كغروبسرت یروپشم

 روک .ردبسهربزح ( نیلتوق ) نالوا یواح ین هیسج
 هت رهط هدنالنف هسیا یسهیلاع لحاوس كزف

 قلایق یک یلحاوس راس كننهطخوب «بولوا بوسنم

 ترابع ندابق و یرلنورب نوزوا هلرلصلخ نرد و

 مسج یغوچ كرابقو «قرءهلوا یواح یراقجهطآ
 اا زفروک هدنالننف . ردشفلوا مک هتاماکعسا



 سو ر :

 یرعوط لام هادو ا تا بل و

 یسهیقرش لحاوس كنبزفروك( هینو ) < كرەنود
 اوس ەدنالنىف ۳ دازفروکو - ردا: لک ۱ ۱

 ندرلایق كد بولوا زسقرف ندنلحاوس جورون یلح
 هننراقبجا ات .نار هلکعا زارا ینلکش هلتنادر ترابع

  هطا و رهطا قلابق زساسح هدنکوا ردق ه همش راو

 انس ریس لب  ,دوینلوب هدلان شل 9
 .رونماراب هئدش ر هقشب ندقلوا یهرطاخحم هلت اف هدنمح

 مقاو هدنلخدم كزفروک یرلنااش هرک د دل همآ و

 (نکراق) نانل و هدنرطسو دزفروک هلقاط ( دنالآ (

 مقاو هدنسشراق كنبصنم ( ایلوا ) هدلاعشو یرازح

 . ردیسهرب زج ( ولراق ) و

 تان هیسور .روینل و دمج“ یآ لآ یخد یمسقلاعشو
 ؛نابیل :یراهلکسا هاکتراجمو كلشيا كلا یهدزیکد و

 « غروس و هدهدنالننف و غروب سرت «لور ءاشر

 .هلکسا یرکسعو .ردیرهکسا ولآ و ,سرونتنیسله

 . رد (غروسوسا) و داتسنورق یر

 سور یهدزکدو : هم هنلحاوس زکد هرق

 یوطان ۲ ندنزاغوب ( جرک ) ینمی یمسفرب كنلحاوس
  هعطق ۳ یقعب هساقفاق دالب یالوا ردق هدودح "

 هنس هعطق ایوروآ هدقحاروش «ندنعی دنل و بوسنمهنس

 نشر مق نالوا داع هب سور لصا هیلعءانو

 ۱ یر دو هب کیا هدول هک رکج دنا اگ

 هزیکد هرق یرکیدو «هدزکدهرق هی رغوطندی یغوط
 . ردسانلو هدنزکد قازآ نالوا قلم
 ط دازیکد هرق نالوا روپفم هلقلزسهطا هدنجا

 هدوا ,هسیاراو یثر ردارغوا هعونت زا رب یندرطم

 كتعیبط هدنناذ دح .ردیسهررزح هبش مرق زسههش

 ساتفاق هرزحهش و نالوا لا هننانسحم قوح ر

 ه یلامش برع هدنجا كازىكد هرق كنلابج ةللس

 | - وا نور کید رب لب اقم هور یفهدنازوا یرعوط

 لک ا ۱ زاغو رب راط هدنرهرا و هلنعاز

 - وص زیکد رب یر یتسهچراپ رب كوس ر كزىكد هرق

 ( فوزا ) دوخاب ( قازآ) هدو هک رور هدنتر |
 كنلحاوس یزکد قازآ . ردفورعم هلمعما یزیکد

 ارابتعا ندنزاغو چرک «بودا كرت هبهرکص یتظرعت |

 ؛دنبا بیقعت یناحاوس زیکد هرق كاهیسور

۲ 

 | بونج كنیزکد قيطلاب
 « ردق هدرام ندلوا نوناک ی نمی یآ چوا هد هنس سو

 ها كب هح وه

 ۹ .ردشلاق

 هر را رس |

 و

 هزرولکت سار هنلحاوس كنسهرزج هبش عرق ادّسا
 زود نالوا هتع یغوط هبع ندنزا: و چ رڪ
 هدعب .بونل و یسهلکساو یوق هک ادا هدلحاس
 اب «هلغملوا دتع ًابزاوتم هلحاس یعاط ( هلاب)
 . رودنا زاربا رارباب لزوکه رصر روتسم لر هاب و
 هدلعاس لزوک ود نانازوا ردق لرلو
 . هلکسا هولقلب و هتلاب .نادوس هقشب ندروک دم رهش
 نا ) بولوادتع یرضوط هبلاتبرغ هدناکش لاله لحاس ,هرکص ندلویتساویس . .روبنل و یر

SEه یلامش قرش هرکص ندقدلوا لصاو هننور  
 رق «زکد ولوا » ,كرهنود یرغوط هبرع هدمب و |

 هدنساهتم كلون هک رودنا ل کت زفروک ر نانل وا
 نداروا «هلغملوا رفح ا یخزرب ( پوقرپ ۱ تاو |

 گو

 هر زح رز عرف و شلوا لصاح طالتخا هلی د قازآ

 زآ هدنتهح برع كزفرو دو

 قرش هک «روینل و زفروک رب ۲ SLT 2 نرد
 اک نرخ و ی رک كنغامرا رسد هدنرانک |

 هرکص ندکب هجوه . روینلوب یس
 « بواوا دتمع ی رغوط هب ی رع تونح لحاس

 کر هدیرابا ۱

 اهد و یتس هلکسا نایک نا هدٌصنم ِ رتتسشنک )بال

 لزوط شعب شلرآ هلرادس موق لند
 هنلحاس هنوط هلهحو و . ردیواح یرهل و یرالوک |

 .رولوا لصاو |

۱ 
| 

| 

 | كرز

 چرک «هلغلوا هدایز ندهعقاو تار ت ۲ ا

 لوکر لزوط هدایز ندزکد ر یزکد قازآ
 یهرتم ¥ ىلع نرد كا بول وا نایاش هک شد 1

 در اما ضمب ؛ رب س و كنفامریا لود . ز رع ا.زواجم

 ؛ووبنل و .یتقآ رب لتدش هدنروص یگاد هدنز زاغو ۱
O ۱دازاغو و رهوق ییدردشا كعغامر :ا رو  

 راموق و هن هردشعا لبر ۱ ۱
 روئلوا ریبعت « قوا هدنتهج برع تاپ | یک

 هک, ردشعا لیکشت راهرق مفاطرب نوزوا تباغو راط
 ثلحاس قرهلوا طول ههرف ندفرط یا ایو ر
 مرق هدنب رع یاش زکد .رارولوا دتع هک وا
 جلخ رب راط هدنسهزآ هسور سفن هلیسهرب زج هبش
 هنس هلکسا بوقرآ بول وا دتع یلبخ ییغوط هیع
 كيو اف رب هدنجما كيملخ و . .رولوا لصاو ردق

 5 نلک ندنجما كن هیسور یر بونلو یخد هطا | «هدلاح

۹ 



 لا وار

 یر قایآ هیر بوڪ نیک هعرق یطخ لو ربمد
 ندفرط رب یسهریزج هبش مرق هلهجو و .روبتوط

 و ندفرط رو ؛رویلبرزآ ندهسور هلبلادق بوقر

 هدنزکد قازآ . روشلوا طبر ه هیس ور با یر

 یغامریا نود یراکلشیا كا «بوناود هلکسا ردق 7
 هدنتهج بغ كنود هللا ( فوتسور ) مقاو هدنبصتم

 .ردیرلهلکسا ( قورافناط ) یئاک
 هعطق بوروآ بولوا هدنلا كن هیس ور دكرزخ رحم

 ندنبصنمیغامربا ( لاروا ) یلحاوس نالوا داع هنس

 كروک ذم رحم «بولوا دتع ردق هننور ( وک اب )

 ندنمظعا مسق كنس هے ق لحاوس هلیلحاوس یی رغ لامش

 قلموق .قلآ یسلام مق كا و . ردترابع

 هسا راو لاح ر نااش هد بولوا قلزاسو

 صوصخلا ىلعو كسرلقامرا كرتو هنلوو «لاروا هدوا

 ردرلهبلاد ی رلکدتا لنکشت هدنرل صنم كل هغلوو
 هک«

 زج هبشو رهطآ ماطر شعازوا هنجما دزیکد
 هر

 ؛رردلکشتم ندموق و روماچ .بولوا بک ندرا

 یرراذک «قرهجا رللودح ماطر زکد هدنراهرآ و

 هفلوو . ردش و ردق هرتم نوا ندرحم یاذح

 قلزاس و قلموق هنب هدنسهبونج تهج كنسهیلاد
 كرت ۰ روینلوب راهطآ كچوکز ىباسح هرزوا قلوا
 هدنفلن وزوا هرتم ولکه ه هدنسهس ونج تهچ كنسهللاد

 هطا رب هلیعسا ( نعچ ) هدنجواو هر زج هبش ر راط

 كچوک مفاطرب هلیمسا ( ویئلوت ) هدقجآ اهد .رونلو

 هدسونج كنبصنم كرت . رددوحوم یخد راهطآ

 یسهلساس ساقفاق نالوا دتم ردق هزکد لحاوس

 .ردبرصو كبد یرالع ٹکا بولوا ترابعندنرلکتا

 -او تبنم یراراوح گنبصنم یر زا زکلاپ

 هلکسا یلتیمها كا هدلحاوس و . ردیواح یرلبد

 «بولوا یسهلکسا ( وک اب ) نانلو هدیونج یاهتنم

 راوت ده ا تیاهردتا ناذلو هدنسهلاد هغلوو

 دادعتسا ًارح «یلالوطندنسلوا دودسم كنبرازغآ

 هدنسهیلاد كنبربن كرت ,یک ی نیدلوا یسهراج

 « بولوا هدلاح و یخد یس هبصق (رزق ) عقاو

 یرلناول هسیا كنبراهکسا ( دنبرد ) و ( كسوورتپ )
 ۰ ردقو

 یسهطق ییونح كا كن هسور س .یساوهو ماقا

 هرزوا تیموم ,بولوا یراقو ندیلامت ضرع ٩

۲۳۳ 
 | طلاب « هلفلوا دودسم ندهيلامش ماقا یبیضارا

 سود

 كن هيض رع تاجرد یراشبق جن آ .ردقوئوصیساوه

 ؛ بولوا قوئوص هدایز قوح ندنکجهربدتبا باجا

 -اوس كجهدبا لادتعا بسک هلرابتنق | قاعص هدو

 ۔ادقف كرلغاط قح هلوا ربس هراراکزور ی دشو ثالح

 قلآ یسضارا هرزوا تیمومع . روبلک یرلبا ندنن

 ىو لخدم هاوه كعافترا هدهسور « هلغل وا

 ..هسیغ تهج هدوا ,هسیاراو قرفر هحاوه .بویلوا

 . ردقرف یهدنسهرآ یسهیقرش و هطسو تهج هلبس

 هل یلحاوس قیطلاب عی یسهیبع تهج كانهیسور
 زیکدهرق ردقه هجردرب و هندودح ایرتسوآ و هیسورپ
 هحاوه یرالم نالوا برق هنسیب رع مق كنلحاوس

 ور نیشبق كرک « بولوا عبات هبیلعسو یابوروآ

 1 ۰ رولوا لادتعم یزلنرارح تزاب كرکو یرلتد

 قرشو یطسو نالوا قازوا ندلحاوسو لابج هکو

 «یک ینیدلوا یلتدش كب تدورب نیشبق هدنراتهج

 ٩۰ ۱۰ الثم .ردهداز ترارح ضد نزاب

 (سروفغنیساه) یرزکسع تك هدنالننف ناذلو دا

 كنهوقسوم نانلو هدیونج اهد ٤ ۲۲ ندنو هللا

 یلامش قرش نیشبق ۰ ردرب یرلتدورب ةجرد نیشیق
 وو راراکزور قوئوص هلتاغ و لتدش نسا ندنتهح

 لاعشو قرش كن هپسور ییت و راق ناغای هلراراکزور

 هلاحرب نکس لباقا ینسیطسو مسق و ینرلتهج قرش
 قوچرو یتاناویح هجرلکس زول هعفد قوچ «قرهبوق
 یسهبلاعتراطقا .ردنا فالتاو وع یر هلفاقو ناوراک

 سوتسغآ و زوم زکلاب بولوا روتسم هلراق یآ نوا

 هبیلونج برغو بونج . روکیزوک قاریوط هدنرابآ
 كن هیسور «بولازآ یتدم كراراق هک دنلبرلبا یرغوط
 هه هلس یس هلکسا وک اب نالوا یسهطقن ییونج كلا

 -وص لحاوسو رابنا .رونلو روتسم هلراق یا ترد
 كشق ىجا .ردمبات هب هدعاقو یخ د یدامجناتنبرا

 ارح تدش كزاب ندا بقعل ییسهداعلاقوف تدور

 "هوقرب قفاومریغ هيفا هنسیطسو مق كن هیسور یر
 ندنلحاوس زهکد هرق هدههاسو «بوریدنازق هستاسنا
 راخذ و تابوبح قهح نالوا ردق هنازقو هوقسوم

 ۰ ردشمک هنمکح ورو لوس كاایوروآ نوا

 هباپوروآ هکنوچ ؛ردزا ید یرروماب ك. هیسور

 طبح رح ابو ندزکد قآ كراطولب ناریدغاب رومغاب



1 
۶ 
 هپ

11 
4 

 یمسق یلامش برع ك ەسور ۲

3 ۱ 7 ۳۶.۷ TI 

 و

 یرلطولب زکدقآ .ردقازوا هدندنسیکبا كرازکد

 .رولوا لضاو هر زد هنلحاوض زکد هرق رک
 هیسور نج هنلاح نورفر ندسعت ترازح نزاب 8

 .رودنا باح ینراراکزور یسالطآ طح رح یراهووا

 ت وطر یرلق دنلو لماح كراراکزور و  هدس

 هنس هبقرش راطقا ,بولیکود هدنتهج برغ كانهیسور "
 برغ كن هیسور هيلع ءان . ریلسهلوا لصاو یزآ كب ۱

 تنهروک ذم تکاع یخد هتک دلراروحناب یهح

 . ردیلقرف ندنسیقرشو یطسو مق
 س .یتورث مبانمو تاناویحو تاتابن ءینالوصح

 هم رظن هطم ضراالا

 یلعو یرلفرط راس بولوا ترابع ندهعدق ؛یارا
 ندهدبدح ؛یضارا ایطس ج قرشو بونح صوص ا

  هلسلس لاروا ندنرلکتا یسهلسلس تایراق .ردنرابع

 3 سی یللا رهووا نانازوا ردق هنس

 و هک ءردروتسم هلقار وط هرق عون رب هدنکلن رد

 .ردتبنمكب هلفلوا لکشتم ندرلتوا شعروچ قاریوط

 اإ هب رییس هللا امنالآ قکلع هبسور هج اتان

 املا یخد ندفرطرب و كن هرس ندفرطرب «بونلود

 هجن رظن ةطقن تاتا هبسور . ردیواح یتاتاس كنام

 ا بطق یسجرب «بولوا مسقنم ه هقطنم ترد

 رلنامروا ینیخکیا ,هقطنم نانلود هدنلخاد یل هاد
 «یسەقطنم رلاوج یلتوا كسکوت یسخچوا «یسهقطنم

 یواح یاتان صوصخ هنلحاوس زکد قا یسجدرد

 وا ريع ( هردنوت) یسجرب دارا هقطنم و ۰ ردهقطنم

 عساو هدنکنر لوک لئام هیراص و قالبجح رولل

 هک ,ردترابع ندراهووا یواح یراقاقاطب ماطرب و
 بولاق لا ندزو و راق یا کیا کلا هدهنس

 زامتاب چه جرلهتفه شنوک ءدعسوموا ردق ه ره

 زوب , هدهسیا زودنوک ًایداقم بوتاب زآ كپ دوخ
 هدنسهزا یسعوط كراوص ندیکی هلیسعرا كراراقو

 هک. د جاغ هد هقطنم و ¢ ندتک دک تام زآ كب

 ضعب نت یکدوکس «بویمهتیب تابنرب چه نایاش
 یرلن وص ودرب «قر هلاقهدنلاح یلاج قح افوایخد رلجافآ
 هقطنم ود .ردنا زارا هرظنمر یرکو یرک | هدنجا

۱ 
۳۳۳۵ 

 و هيا هیسور « بولوا مولعم یرلکدلک ندیسالطآ -

aS 

 هیسور یسهیلاعش دودح «بوالشاب ندیلام” ضرع
 ا 0 0 990 لیکشت سوقرب هدنلخاد
 هدنسیداو هرو هرکس نان داود هل
 هب یلامڈ ضرع ٩۸۰ هدنسهلسلس لارواو °
 یسهسونج دودح كن هعساو ةقطنم و . راقبح ردق

 ردق ه(ریموتبژ) «قرهبالشاب ندنبصنم هنوط هسیا
 - روق «هلدادتما یغوط هلام قرش هدعب و لامس

 او هغلوو « دلرهک ندنرلتلایا هز و فوسا «قس

 - انم یغامربا لارو نداروا و هووتاراس کهدنسید
 یسلاعت مق كن هعساو ةقطنمو . رولوا لصاو هنعپ

 ملظم «عساو یواح ینعاونا كن رلجاغآ ماچ هصلشاب
 ۔ونج مق «بولوا روتسم هژرانامروا زیکنا تشهد و
 راسو رومالخا « هشيم <« یجاغآ ناق ةا هدنسيب

 ؛ردفبطل اهد رلنامروا « بونلو یعاونا كرا عشا

 - و ادتبا « یک ینیدنلو رلجاغآ رادهویم یلیخرب و
 ید یادش و هرآ هد ون> اهد و رادواح و فال

 عقاو هدن ونج كنس هقطنء رلنامروا . رولوا لصاح

 هدول : هناك هنس هقطنم رارباچ یاس اب و لوچ لتوا

 ماطر كريس یتسلاج مق «بولوا مقنم هی 2

 ۔ هرآ « قرهلوا یواح یرلتلیلاچ مساو و یرلجاعا
 یسیطسوسق ؛ردنواح ی را هرات ف الوو رادواح هدنرل

 ترابع ندقاروط هرق نانلوا فیرعت هدراقو

 5 ؛ ردك ندنرهلرات یادغب مساو «بولوا
 راسو كنراقامرا نود و ریبنند هسیا ییونح

 ینرارب یلقلقاطبو زود نالوا بيرق هنیرلبصتم كرابنا
 هقرش لام ندنبصنم یغامربا نود .بولوا یواح
 .اهشو هب رع لحاوس كرزخ رحم .كرهنود یرعوط
 یو مدآ مق و . رولوا لصاو ردق هنس هيل

 زسزوغالوق « بولوا روتسم هلرلتوا هدنک.اکسکوب
 لصاح هک دسا راکزور و ؛رولوا شا نریک هنجما
 یک شعوط زکد مدآ شمامشیل [ ندجوع نالوا

 هدنتلآ وص نیشبق یرارب قوچ رب كم و .رولوا
 رزخ رګ هله .رولوا روتسم هلراشماق نزا «بولاق
 واو یلموق هوزوا تیمومص یعق ی مدنتهج
 هدهقطنمو .ردبا زاربا هرظنم رب نیزخ تل «بولوا

 عو و هلا لات یاس و ث را زکلاب ندراح#ا ۱

 نالوا یسجدرد . روشش یجاغآ ا كحوک | .ردرلکعچ قالراپو كوس ماطرب یتاتان لزوک لا ڭا

 كنسهربزج هبش عرق یمهقطنم یلحاوس زکد قا ۷ 2 ەدەدنالىف یسهقطنم رلن امر وا نالوا یسیعکیا



 س و ر

 . ایع لدنر کا كنغاط هلب اب واو ه دنسب ولخ لحاس

 E ی. ری یونج ا رار

 E هشړتب (I راعشا

 «بولوا تعارز یتورت عبنم لشاب كن هىسور

 | جارخا هریخذ هنالبنوت نویلیم قلآ شب یونس
 هنتعسو كنسضارا هیسور رادقم و هدهس روش وا ندرلحرخ راس و ها ار یدلامش ۱

 ی هروک

 كنیضارا .هدهسیا هدقغرآ ه هنس ندهنس یجارخا

 هر وک هیعلشاب هشت رآ E بسانتم هلمتعس و

 لباق یرلاع صو راج هکنوج ؛ روبلوا منام ینادقف

 هيلع ءان «بولوا 1 ك oR هنسضارا تعارز

 ككج هری دشیتب هربوک هب یضارآ مساو وا یخد یتاناوبح

 ۱ رارباج عساو هتل لوح اعقاو ال هدرادقم

 ناويح یرلتوا كنسهلج ندرلنو « هدهسیاراو

 "یضارا رلاوچو ‹« هقشب ندقدلوا دعاسم هک سب

 ۔هنلوا هدافتسا «ندنغیدنلو قازوا قوحند هعور زم

 قار وط هرق نالوا يشير ولا هتعارز لصا . روم

 - ر دناسد هرکرب هد هنس جوا رہ را هلرات هدنرلتهح

 .روبمەرو لوصحم هداز ندترد هر «هدلاح دل

 | نالوق هنلاح هلرات هلیقارحا كرار اچ یناس و نامروا
 - هر و لوصحم هم چوا کا 9 هسیا یضارا

 یا تعارز افاد روا لو هرکص « بولس

 «ندننیدغل وا قیبطت هنف بوۋا ارجا هدلوصاو زرط
 هحراب ی رلقار وط ید ییاعا یضارا عساوو

 هنوکرب هصخضارا « ندنرلکدریدتا مازتلا هرایلبوک

 زوم هو ارسا ا
 سم « هدلاح ینیدلوا لخاد ناتسهل و هدنالنیف

 ییضارا موم كتلایا ۰۰ ندا بیکرت ییهیسور

 «بولوا مود ین راتکه ۳ ۷۰

 ی ۲٩ هدزوب یمی ینئود ۱۱5 ۲٣٣ ۳6 كنون

 یعب یود ۷۰ ۳۸ ۸۱5۲ ۰ هعورز *یضارا

 « هعص و راچ یرادقم برق 4۱۳۰ هدزو

 ی ۲۹ هدزو سرقت نعي یعود ۱۰۷۰۲۸ ۳ ۲

 ۲۹۸و نامروا | ی٩۱ هدزو یس یئود ۰

 یغنب داشالک | ندرلفر و . ردترابع ندهللاخ *وفارا

 هلرلئامروا 2 كوكا كنسيضارا هسور «هرزوا

 ك هجامروا هروک ذم تکلع , بولوا روتسم

 1 چاغ هاو ماچ هدنرلتهح لامس كلا . ردنیکن ز

 هربخذ هدهسور ردق هن ره ه رده دن

۲۳۳۹ 
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 E مر

 رومالخا ءهشیم ؛جاغآ هقآ هن هدرلبغاشآ اهد

e 3هدتکلم ٍلخاد راعثا 1 قاوق هغ  

 « هنساشنا كنب وا سور نالیاب 2 عوض
 قلم هفلزوفناصو هروک , هنودوا .هنللمعا نافس
 ؛هرکصندکدربولا ۵ هیلحم تاجایتحا راس هلتالومعم

 . رونلوا ج جارخا هتسارک رادقم یخ یخد هنابوروآ

 « بوللوا ۲ تایعطق زآ كب ندرلنامروا اته عم

 یار یضارا هعف د قوح ؛ یک ی دلنبد هد راقوت

 . روئلوا قارحا رلنامروا مساو .هرزوا كلشي

 ندنرلجاغآ یلادرز هلازارکو الا هسیا راعثا رادهویم
 رادهویم راس . ردترابع ندنجاغآ قدنف لتیاکو

 راسو هییاراسب هلیسییونج مق كعرق رلغاب هللا راعتا
 كنسارجم نود . ردرصح* هنرلتهج یلرغ بونح
  دشورپ عونرب « بونلو رلغاب یخد هدنفرط یغاشآ
 اعا كنسارع هغلوو . روئلوا لامعا بارش ۳

 ردق كج هنن هدهرفس زکات هسدا هدرلغاب یهدنرف رط

 لق هغروبسرتب و هوتسوم « بولوا لصاح موزوا

 را « یادفب هعلشاب هعرز تالوصحم . رونلوا
 رادقمر هدنتهج بونج «بولوا ترابع ندرادواچو
 لصاح یخد هراس و هلق «دوخ هللا رصم و یراد

 هدنرلتهح برع و بونج یخد ریونک و نک . رولوا

 ت هدنرارانک كراېنا ضمبو
 هننوتوت هناغع كلام :ندنتالاا ی بونج یک |

 یلونج قرش «بولیردشیت یخد رلنوتوت هاشم
 هدیرارحاهم نا ا هدنتلابا |صأاس هدنتهح

 قلعتم ههس .رارردشبت نوتوت یداع مولا

 قوج زو راقو نواق زکلاب «بولوا زا كب یتالوصحم
 یخد راعب نابارا هنلاما رکش . رولوا لصاح

 هلتیلکه دنراف رط ضعب راسو هدنتهج یبونج كن هیسور
 .ریلب رب دشیتب

 هک هتسفو كنيضارا هیلها تاناوبح هدهسور

 هسرونلوا تبسث هنرادقم كنيلاها .هدهسیا زآ كب

 هیلودوو هباراسب .ریشیت

 رشن لوا هد م كوا ردهدایز ندنرره كنابوروآ

 زوقطنوا هدهسور سفن «هرو هقنتسا اتس ار نانلوا |

 ۳۳ ۱ ي تود يك « تآ ردق نوبلم

 . هنویلم ق رب ,نویق برق هنوبلم ق زوقط قرق

EEیرکب «زوموط زواج یلویلم قجم نوا  



 س و زد ۱

 .دددوجوم (نر) كيب زکس زویچواو هود كب قلا ۰
 (نر) و «هدنتهج ییونج قرش ك.هیسور راهود |

 یخد ناوبح نانلو منش رآ نقص هلبا كک بولهد

 ناوبحو .روبنلو هدنرلغاط لارواو هدهیلاعت راطقا

 كرلاروا « بولوا هد نهکح یسەود كنم رالوڃج لامش

 .رار هدیتاو دوسو .راراشوق هغازق ینو یسلاها

 كنخر.زکلابو اف یسغاس كج تود لد ورق
 ۰ ردقاشوع و هجا

 ضاس هدهلامت راطقا  هعلک هب هشح و تاناوبح

 زکو و ینب یی هدلعاوس ہلا ییکتت لاعتو یی
 راس و هنیروم هللا كلکک عون ییا و یدروا
 هدغاشآ اهد . رونلو قلاب قوح ت ندرلسنح

 یکلیت ك عونرب ,یآ زو هدنسهتطنم رانامروا 8
 زویکیا .روبنل و رادروق یلتیلکو ناشواط ,تكویلک 3

 شقلآ ابرق یونس رادروق نانلوا نیمخت ردق كب
 . راردا فالتا هیلها تاناوبح هدنتهف قنارف نویلم

 .رونلو هدنسداو ( هنود ) زکلاب رازوموط یاس

 هدکمزک هلرایروس هدهیسور لوا رصع نوا شب
 ابو فالنا هلنامز روم رلتآ یاس نالوا شلو |

 راریفیص ینا « یکینیدفل و مویلا « بوتلوا ا

 هدننامروا ( ژوولس ) كنتلاا ( وندو رغ ) زکلاب یخد

 یرادبص «نوجا قمالوا ضرقنم یرلسنج بونلو
 ین كرو ۶ OT هوق تبعونم

 زودنوقو یروم وص «یک ینیداوا ضرقنم هدهیسور

 ( سول ) هلا قاشو و ؛روبنلو هرزوا تردن ید
 تردن بسک هشدتیک نیفیص عون رب ناناوا رب |

 زکلاب «بولوا عونتمو قوچ كب راشوق .ردهدکعا
 ؛: ردشاض یعوازابق ۲۰ ۰ لاا غروب سرت |

 . روینلو یعاونا كرلقلاب ید هدرا رم و هدر 8

 ها لیت عونرب صوصخم هرالحم و هدرالوچ یلتوا
 ,بونلوب هرزوا تیلکیناعص غاطو باس ,ناشواط _

 هن راضعب ید كاهمشحو تاناودح نایاشاب هدرلنامروا

 هعف د شعب یران اعص غاطو رباع .رونلوا فداصت

 . ردزآ راشوق هدتتمجو . راردبا فالتا یتاعورم

 . ردقوح یرل-قیلاب ید كرارهن یهدنتهج بوت

 غونر صوصخ هساقفاق دالب هدنغاط هاب كعرق

 ٠ رونلو نی تیک

 بولوا نیکنز ندتکلمره هیسور هجن داعم

99 ۳ 

 خر کا اه یکتا جارخا كنتلود هبسور ردق هنره

 - ربیس هجهلشاپ یرلن دعم نوتلآ و شوک صوصخایلعو
 - روینلو کلا اس oa اضاو هد هب

 یخد هدناتسهلو هدنالننفو هدههسور سفن « هدهس

 «نوتل | هدالاعش اهدنالنیف «بونل و رلن دعم یلیخ

 هلک ز و و نیئالپ هدنتلایا (مر ) هدنرلغاط لاروا

 1 لامش كل وک هغودال .ء نول ا یورو
 ۔ روق هدلاروا و هدهدنالنف « رقاب قشیراق ۱

 «یالاق هدهدنالنیف «لکم هدنرق غرویننرتق ,نوش
 م ریمد هله . رونلول یرلن دعم وةنچ هكا

 ۳ مو مدنراغاط لاروا بولو لک
 فلتخحم هدنرلتلاا هعغولاقو هلوت «دوروغس سمدالو

 ۳۹۹ 4۱۷ هدهنسر .رونلواجارخا ریمد هدنابیکرت

 و كاج هتالنوط ۲۲۵ ۸٩ «ریمد هال ین وط

  وتواسیاب ) .ردشمقبچ هکود هتالسنوط ۰۱۲ ۰
 هویج هدنتلابا والسوت رتاه و تلای وق هدنتلابا (لو

 ۱۳ ۳ د راح کرلت تمم رام م دكا مرو

 ترد كليدعش « بولوا قوچ ك هد هيسور یخد

 «هدهسيا هدتفلوا جارخا قلهتالینوط نویلم شب
 ۔وح (عود ) زکسلا در ون هن كبف بارا ضعإ

 هتالنوط نویلم ٤٤۰١ هنسرپ اب داقم هنس یللا یسهض

 گن رپ هوقسوم « هدناتسهل اردا جارخا روكا

 ویاسو هدنتلابا فک .هدنرلغاط لاروا ه دنشسهبص وح

 اق . روبنل و یران دعم زوک لیک ید هدرلف رط

 ندرلل و یلزوط شعب و ندنرا هلم زکد هلزوط

 -اوس زکد هرق «بولوا یلتیلکی خد زوط نالب راةبح

 ندنولمر هده نس هد هونج راطقا راشسو هدنلج

 دروکوڪ . رونلوا جارخا زوط هتالیئوط هدایز
 هدرلف رط شعب راسو هدناتسهل هدیرلن دعم تافسوفو

 ۶ رو سووفتنیسله هال اوس هدنالروق : راق

 ی دقیج ابرهک یلیخ هدنلحاوس یسهر زج هبش نیناقو

 هدنرلغاط لارواو یعاونا "رص هدهدنالنبف « یک

 هندعم هایم . روئا و راجا تیفیذ راسو ا

 هدافتسا زونه یرثک | «هدەسیا قوج كب هدهسور

 كنس هل لس ساتفاق .ردشماغوق هلاحرب كح هلس هنلوا

 .و راوص یخ یلکیلجو یلدروکوک هدنسهلئام یلامش
 هدنرلفرط راس كساقناق و هدنتهح وک اب . رول

 هلوتس و هدناتسهل « یکی می دنا وب لورتب و طب ییتلک

۱:۷ 



 دیو رز ۳۳۳۸ 3

 لامعا هدغر وسرت, هوش اب رل هنک ام هلا 3 دغاک یخ یخ ۵ دنس 4 وح هرو کەدلامشو هدنس داو

 . راقبح طف

 «ردق هنره س . یراعمو قّرطو تراجحو میانص

 قکلم تعارز هیحلش اب هبسور «یکز مگیدید هدن راق و

 تعارز ودا لامها د مل ادو 6 هدهساا
7 = 2 

 یی ییاها یدادتما كرل ناالوا نعام راغ ةه لاا

 هلکع | روج هلاغت عا هلرل-ءهنص ضع یر ندهتوا

 ¢ 7 هروک هت راج ارتحا ى دولا a لاسو

 .هدکعا لا2ا قحوفو كرر: نا ءاع یک
 ندنف رطرلن داقو كکرا ه دنا رال ءافو هدرل و .رد

 ندننامز ورت كوس ,هقشب ندرلسش و نالوا لامعا
۶ 

 «قرء«ناوا سادس 5 ر هق راف قروح ك هده.سور یر

 ت 3 هد 3 ۱ روت ناتلوا مضر هرز وا ات

 7 هب هنس ناو همت را هش راف ول هدنس هناس یراعتر

 ,هدقلاغ وح هی تالوم* ,بولوا هدک 2 ا مسوتو

 + دهد داازا جایتحا نالوا ه4 ہدنحا تال وعم و

 هقبتسد اتسا y7 نانلوا رشت صوصخم هنا ۵

 «بولوا دوح وم هق راف ۸۵ ۵۱۷ ەدەىسور 7

 یودسو یدک با لع ۱ ۱۳۹ ٩ هدرا و

CTقو اما  
 دد هدوخو ت عمار نتف یسارل لتا

 مق كرل ه ق رافو هک «ردرکنمربغ یاو ۲

 قلتروق ندشسر كرك « بولوا هدناتسهل یمظعا

 راروتاق راف یارتسوا و نالا نشلر هدرلاروا نوجا

 ۰ رددوا هرادا هلا هام رس ینحاو ندنفرط

 هلسس هرص ترثک یسنح اب الو یرهق رباف هیسور

 و كاا قوماب ردنرا.ء نده" داوم هعاشاب

 راش گفت ققوا ندماح ءوترسا نرگس تا

 «نوتوت «هخوج و تاحوسنم و كيلا او ,ریمد

 هصاب نیش قلءتم هیرد راسو نینالتو نات

 موم «نواص هرات ۲ تعارزو را هتنک فاتح

 ریش لومعم ندقارب وط یک تسد و قانح .دغاک
 و تاتو تام .ردقوح كب یخد راز اارخ سو

 لشاب یرلنالوا لوم4 ندقوماپ صولا ىلع

 والس ورا «مورتسوق هلبرلقلایا ریمدالو و هوقتسوم
 .هیصق (فوقرتوس ) كناتسهلو هدنراراوح ( روت ) و
 یهمریصو تاحوس:« كرا .هدنرهش غرویسرت, هلیس

 ٤ هدن رهش ه وقس وم [ رصع+ رله ام لزوک ین اد. الف و

1 
۲ 

۱ 
  هعلشاب یراهق رباف ندعم راس هلراهناخریمد .رونلوا

  هدنرلتهج ( هفوا) و ( هقناپو) و ( مر ) هدنتهجلاروا

 ا لک

 گنیطسو ةيسور هلیسهبصق ( نوقرتوب ) كناتسیلو
 « بونلو هدنرلتلایا ( هلوت ) و ( هغولاق )و ( لروا)
 ریقاب راسو رواعسو هملسا لزوکه دنرهش ( هلو )

 3 راتح یا ومحم ثالرکنلح هللا داوم قامتم هجر و

 ( هقئایو) یراهق راف كننتو ( مر ) یر هق راف بوط

 عقاو هدنتاابا (دوروذس ) .ردهرزوا ترک هدنتلاب

 - هاخریمد یخد یراهرق ( اعتروو ) هللا ( ووولواپ )

 ,هنوویل ,وندورع «هوتسوم هخوج .ردروهشم هلبرا

 رودل والامعا هدرلف رط راسو كسب رییس « غر وبس رت

 ۰ ردسانلوا لاما اتل یذح یا كلا دا

 هدنتهج برغ هصلشاب یراهقرباف تارک-سمو وترپسا
 .روبنل و هدنالابا کهدناحاوس یزیکد قیطاابهلناتسها و

 . والسونیرتاق هللا فیکو غروبسرتپ یرهقرباف نوتوت |
 هیحلش اب یر هه راف داو قلعتم هماح .ردهدنرارهش

 - اس ) صوصایعو هدنسن داو هنلوو هدنتهح قرش

 هلب را هبصق ( دوروغو و یني ) و فوتاراس ؛ ( هرام
 ۱۳ اد ,ردهدنرهش (نوسرخ )و هدناتسوا

 «غروبسرتپ «بولوا قوچ یرب ندیکسا هدهیس
 | و روت هقتشب ندنرارهش ( هووسراو ) و هوقسسوم
 هدنرلهبصق سامزراو هقناو «نازق هلبرلتلایا ریمدالو

 لزوک هلرابش قلعتم هماح شارتسالا .ردقوح یغد

 غروبسرتپو هوقسوم .ریلیاب هدغروبسرپ رلنا روب
 «هدهسیا راو یراهق راف ۹ كوس هدنرارهش اغیرو

 . هدنرلتلایا فونسنرجو فکو هدناتسها یغوج كرکش
 ۔ ریسا و یا جا هدهبطعسو و هقرش تالاا .ربااي

 تورابو هلح ره یخد هدنتالابا ین رع بوذحو تجحام

 هدرهاکسا یغوچ كرازارح . ردقوج یراهق را
  هدهبقرشو هلام ثالابا نالوا قوج یرانامرواو

 هدهعوولو هددوروغوو .هدغروبسرتب «بولوا

 طالخو با .ردراو یرازارح رام قوج ر یخد
 ا هدنوسرخ و هدوالس ورا « هدغروہ سرت هوحاشار

  صوصخایلعو هدنراتامرا ( اون )و هغاوو . ریس
 ۱ لامعا یافس قوج كب هددوروغووو عروب رب

 نوبلم چوا نوا یوم هدنسهنس ۱۸۸۲۱ بوالوا

 ۴۳۲۲ ۱۶۷ «مرزوا قلوا هدتيق برق. هفنارف



 ۵ دل

 قوچ ر هدنروا لاها هتشب ندراهق راف و
 را توم بخ بودا ارحا رلتعنص

 قح هنعآ تك یرللا- و زا ك یرلع)هدنوک تن هل 8

 وا دی راتلو كوس ر كرلسور . ردهدنروص

 «هدقملو ضارقنا بولازآ هنوک ندنوک هدهسور

 e تاهح ك هسور اذه عم .ردهدقفل و هدنت ر

 . رویقبج E ذ نوبلم شب یونس هدنس

 كب هدررپنو لوک 0 کو هدرازکد ك رک هسیا قبلا

 | قیلاب قلقارف نویلم زو یونس .بوناو قوچ
 هشت دص قىلاي ا دمع“ رح

 ۱۰ یونس لدهبسور .ردراو تک یا صوص

 .راقبچ رایواخ هدنتهف قنارف نويل ٠

 ك

 ۰ روذلوا دص

 طئاسو هلک كنەهعاتص و هعرز تالوص#
 هشافس ریس صوصخ | لعو درلو ربمد یی ثط التخا

 تراج رب ثاشیا ك هدهتسور یتشک كراپنا اص
 یسهنس ۱۸۸٩١ . رولدا جاتنا یسارجا هیلخاد

 ابوروآ هدنفرظ هروک ذم ٌهنس «هروک هنقت-ناتسا

 ه۰ ندا بیکرت یتسهیسور

 هدنتهف قنارف 1۲۱ ۱۷ ۲۵۰ «بوتاو راج

 ۷۱ ۸۰۷ هدتلاا

 ۱۰۰ هتشب ندنو . ردشفلوا ارحا هبفاص تراجم
 هدر رک و هتک . یدبا راو ید هب راحت تکرش

 هدنرا هلکما و هدرللوک و هدر رو ینعب هدلخ اد

 هدلاح ینیدلوا لخاد هدنالنف .ررواو نالدپا

 ریکس ۸٩۱ ۰6 یعوج «بولوا هدندل ۶ ۲

 . یدنا هدناهءتسا هتالنوط ۱۰۳ ۳۱ هو هدنتوق

 ۷۰۶ هدنربن نوا نالوا یرلکوس لا

 ۰1۰۰۰۱ بولت اهژاسولاس ۷ : ۱۲ و

 قلوا هد-نتیف قنارف

۸A٨ 

 . وط ۸ 5

 حاق کاتر ام وب : ردرما لقت هبراجم داوم هالن

 ۰ «هرزوا

 هاك ههبجراخ ترا . ردشفلوا ارجا هدنغ

 یو ن 0ا هلا هیینجا كلام كنهبسور

 یناثل كنون .بولوا هدنتیف قنارف رام چوا ۳

ESIكادىر هف رەت 2  

 ان هما عیانص هدهسور تبست ول نالوا یس ەچ 1

 هک دنک بولاق هدلخاد كتکلم تورو نسیفو

 لث رب و تاجارخا 9

 - وج قمالرآ هده ریيس یناباوبح یک و راسورو

 | تاناوبع ری دازوک ناب رد ا وو و

  .امرا هفلوو یس ۷۲ هدزو هعمیق و ی ۰۸ هدزو

 أ

 قلوا

۳ 

 اب
 دروکو یردو ندناناوح هللا هیضرا تالو راشو
 یالاخداو «ندهمعانص تالوم ̂ شعب هللا هر اتو

 كلام صوص اىلعو نالوا لصاح هدهسور یخ د

 راخذ عاونا ناک ندهراح
 22 نام هلساب هدهسور

 . روبلوا ېجوم یتدیازت

 زونه هلا و ر کا م و

 یزح و ندهعانص کالا

 تب همت ور هدنف رظ ا هنس « ردنرابع ندناناودح

 ۱۸ ATY یعو | یهدنزیکد ترد

 حلوا هد اعیتسا الو |

E 3 » شمریک 
 ةلوا هدنن

 سا ۱ هرزرا ق

 - اعیتسا هتالسنوت ۷ ۷

 اك ے ھقہح ا NNE OEY «هرزوا ق

 و یا ٥ زكا دلت رک , ندهووک دم یافت

 ۔ وا لماح ینغاریب سور یس ۱۱۹ زکلای كراناقیچ
 حوسا یر وصف و زملکنا E كنبرازاس بول

1 2 7 ۰ 2 
 .ردشفل وب بوسنم هراتلود راس و نالا «جورو

 د كن رام یا هلا هدنحا كلام كن هبسور

 قاس كه سور ۰ رددناع هب هرتلک زا یمظعا

 هدناعیتسا هتالنوط ۵۷۷ ۳۹۵ یعوم «یسهراجم

 «بولوا تراسع اس است AVN «هرزوا

 . ردرواو ی ۰۸ كرلن ود

CADEینادراو درک  

 یار غلاب

  ۸مهسا ۱

۳ ۱ 
E : 

 هدرارهش راسو هوقسومو غروبسرتپ
 ضد یسغ و دار هقناب لوس فاتخم

 یخ یتراجم

Eشلل دبا  

 . رولدا لبست هدهسور

 یرالو ریمد هروک هنسيفارا تعسو تان هیسور

 كنبزکد قیطلاب و زکد هرق « هدهسزم هلند یقوج
 A كن هبەش رر اب و كطخ رر یرلهلکسا هھاشاب

I۶  

 رلطخ نلکن دندودح هامور و ایرتسوآ و هیسورپ
 بعد و مطاقت هدنراتیح یطسو و ینرع كنهبسور

 - ربا هاو سومما لغو یرارهش شک ۱ . كرهدیا
 هنیراربزب راه را ناناو دنر اقا

 ی( هناوو) یر درلطخ و .رار ودنا طب ر هر هلکساو

 هت رهش (غرونروا) یون دوغ 2 ۰ قرهالتآ

 یی دلوا لصاو واش( هغلوو ) هدیسکیا و

 د ییغامرا (نو د) ید طح ر رکا 9

(SDسو افق  
 ی.هبعش رو هنب ر مش ) ساقفاق دالو ) نانلو فتا
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 (هاسیسوروووت) عقاو هدنلحاس هزابآ هدزکدهرق هد

 طخ نالوایهتنم هغرونروا .رولوا لصاو هنسهلکسا

 هردددع تسدرد ردق هناحأس هنک طم دم رحم و هنج

 ندرللو ریمد زونه یم مق لام قرد زکلاب كنهیسور

 كنطوطخ لو ریمد كنسهیسور اپوروآ . ردمورح
 ۲۶۰ ۰۵6 هدلاح ینیدلوا لخاد هدنالنف ءیعو#

 ۲۷۹۳۶۳۱۷ هد۱۸۸۸ بولواهدنل وطهرتمولک

 ید یراهسوش . ردشمرو هونس تالصاح قنارف

 ۰ ررلمکم

 نوزوا كم كنغوح ندرلن و و یترثک دارا رهن
aوا كن هسور یساوا حاص ا ریس  

 لصاح طالتخا قرط مقاط رب یعیبط هدنکلام مس
eاو تاکو هعانصو هضرا تالوصع , دا  

 یرزخ رک هزکد هرق ندنرهروا ات كنهسور

 یلدا لا الوق هاش دمج رو هنزیک قتیطلا
 ونغا e اص ةجاقب ر هنن كرلقامرا كوس

 لبهسل یبعشت a لخاد ا قرط

 یخد ینراهبصق و رهش رثکا كن هبسور ؛بودنا

 آرا رم یک و روردنلو هدئادراومو طالتخا

 «یدنا هروب وم هدنزلبا قوچ رب ك هتس یغوح

 كنضارا ۰ یدقح هلوا كوس اهد قوح هدافتسا

 ها و ارام و یلیتسانم قاوا زآ كب یضراوع

 یرنح رودج هدنسهرآ كرالوک یهدنتهج رغ
 ترد ندا هطاحا یبهیسور رالودج ون بولو

 هدهسریلس هچآ ههام قرط ددعتم هدنراهرآ زیکد

 یوم رالودح هده سور هدلاح یدعش

 وا یرل هعلشاب دلرلن وب
 هباقجواوو هنشیو و هباقسن و" « هباة رام نال
 قیرطر هدنسهرآ زکدهرق هلب زیکد قىطلاب یرالودح

 . رار ودنا لیکشت طالتخا

 فراعم .یراهذمو ناسا و تبسنح «یسلاما

 هیسور سفن ین« كنسهیسور ابوروآ -- .یناسداو

 بول وا زا

 ۰ ردهدنا وط هرتمواک ۱ ۱

 | هلسلس كساعفاق دال و گان هدن ال نف و نايا هلا

 | هنسییا «یسیلاها عوج كنعق مقاو هدنلامش كلابج
 | ندسوف ۱٩۱ ۱۹۳ ٩٩ .هروک هقتتناتسا یلوا

 كس زویدب قلا ندروک ذ كننانا ,بولوا ترابع
 هنتتساتسا یمهنس ۱۸۸۰ ۰ ردراو یسهلشف ردق

 تادلوت ۷۲ ۲۰۸ هدهنس هدهسور « هروک

 ید ۳۳۹۰

 هنس رب « بولو عوقو تایفو ۳ ۳۸ ۰۳۹ و

 ۴ تمسو ۰ زدهدقعرآ یادا هداز ندنوبلم ق ر

 یفک ۲۰ ًاسرقت هنسشاب هرتمولیکر ہہ ةبسن هبیفارا
 هدنفررطره كن هبسور سوف ا3ررخ دەر وود

 هوةسوم «۷ ٤ هنشاب هرتمولنکر ې هدناتسهل «بویلوار

 سوف ٠۰ هدهلوويل ٩ هدنک 1 هدنتلاا

 قجنآ هدنشاب هرتمولیکه دنتلایا مر «هدلاح یکیدشود
 .ردژا «یغاشآ ند ۳ هدجولوا ۰۷ هدغرونروا ۸

 جوا هسا هدلکناخرا و ؛روشود یشکق جم ۳ هدناه

 ترڪ هداز كا .رویعشود هل ینکرب هبهرتمولیک
 نالوا ی تعارزو تراجمو عیانصو هدناتسهل س وفن

 . ردهدهسیعو هطسو تالابا

 ٤ بودلوا بوسام 4تیساح ر یسلاها هسور

 ترشثکا «دلاح ره دک صم ندا سادحا

 6۲۵005- رل سور كوس ) رلود « بولوا هدراسور |

«(Russiens | ) راسور كحوک (Petits Russiens 

 چوا هلبرلعسا Bla nes-Russiens) راسور ضاس )و

 ال, كتكلع لصا «هدلاح یرلق دلوا تر
 راک ماوقا .رارولوا رشتنم هدردق هنررانکو ۱

 یرلهیساج تبسانم هلراسور یم كوب رب یخد
 ۸ ۳۰۷ ۱۲۲ بولواندنماوقا والسا نالوا رهاظ

 «ندنانآ وتلو تل ردق نوبیلم ۲+ هللا لمل
 ۰ ردترابع ندیلهج ۱۰۰۰۰و ندراغل ۰

 ۱3۱۰۰۰ بولوا والسایردقنویلم قجم ۸۳ ًاعمج
 ٩۹۰۰۰ ,نامور ۸۳۳۰۰۰ یاندناقسا و نالآ |

 ۲۵۰۰۰ و نمهرا ۰ رسما رف ۱ 2 و ۱

 -ایزآ ماوقا تور انج هک ردزاو یخد هناکتچ |
 ۳۲۸۱۰۰۰ بولوا هدایز ندنوبا« تج ۸۵ یسهب

 بوسنم هب هناروتماوقا هدردقنوبلم تج ٩و یدو

 هنوویلو دنالتروق یسهیناروت ماوقا . ردراو یلاها
 "] وئف 8 هده نوال و هدنالنیف هلا هنوتسا و

 اس نکاس هدهلاعث راطقا هلماوقا نوال و دوچو

 كنسداو هغلوو هللاح لارواو ندهاسو دنوم

 و سیمرج و نودروم نڪاس هدنرلفرط یراقو
 ندا ونيف نوبلم ق « اج هکن دنرلموق (قاتوو)

 یی هدنراتهح یلونج قرش هلیسهریزج هبش عرق و
 نانلو نکس ه دن راتهح رز رح و هدنتلایا نارق ۱
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 هتکرت ماوقا یک قولاقو زغرقو رانا ردق نوبلم

 هروجهبح نامه رلسور هلهجو و .ردنرابع ندهلسم

۳ 

 .ردرلمدآ رجا قوچو ریشیلاچ قوچ «نمرتسوک ینرا |
 ییام «قرهلوا نوا یرلطالتخا نالوا هژرلا ونف |

E CE E U LG LS E 

 لاعش تر هسور 6 بولوا طاح هلا هراس ماوقا

 | برغ «هلرلآونیف یراتهج یلامش برغو یاعث قرشو
 یرلح اصو ز و5 هرزوا تىم وگ 6 بولوا یهرهح

 | و راتات یغد قهج ییونج قرش «هلراینمراو راراتات
 ءرلمور هج بونج هلرانامورو رلیلهل « ران الآ هج

 كن هروکذ م ماوقا . ردنوکسم هلرازیغریقو قولاق

 یدنک رلآ ونيف هلرلياهل صوصخا ىلع و یسیضمب
 -رودا تریغو دهج ردقهن هک ا هظفاحم ین راتدسنج

 هدنرانپ «بولوا مقنم ههبمش جوا يک ی یدلنید
 « رسور كحوک ندرلن و .ردراو قرف قوچ زا
 یراقدلوا سنعمهارا (نتور) یهدناتسراحمو ایرتسوآ

 «فیک ینمی هدنتهج قونج برغ كن هیسور «هدلاح
 - وا نک اس هدنرلتلایا فوقرخو هواتلو «فوغینرچ
 | .وک . ردندرلنود یغد یرلقازاق نابوقو نود بول
 . ردتراع ندسوفن ردق نوبلم ۲۰ راسور كح

 بولوا ترابع ندسوفن ردق نوبلم ه راسور ضام

 «وندو رغ نعي هدنتهج برع كن هیسور هلبا هنآ وتل
 كسناوسا و فلهوم كست و «كسنيم الی و

 یهدنرافرط راس كن هبسور .راروینلو هدنرلتلایا
 « بودبا لیکشت ینسهبعش رلسور كوس هسیا راسور
 یرافدلوا ترابع ندسوفن ردق نویلم 7-4 رلن و

 ردق هنره .راردلذوفنو لتوق هداز ندهلج «هدلاح

 « بولوا هدنساعدا قلوالسا لصا راسور تب 89
 ك رکو هدک ا ع مرصف اهد ینرلناسل یدنک ق

 راتات شعثالوالسا یرلسور كوس رلیلهل كرک ران و
 ناسور كو ,هدراهسیا هدقعاص ندندارفا ]| ونفو

 ناسا یرلناسل یدنک تساهم یلدا 8

 یخد هراسور راس «بودوق هنمکح یدا و یهو

 هد ارت دارلسور كوس ۰ ردرشمریدتا لوىق

 رکنم ریغ ینیدنل و یناق ا ونبف و راتا قوج كي

 .هدهسیا رهاظ یخد ندنرلایس هللکش كن راافقو

 تبرک رو . ردیتیسنج والسا هن یراتابآ

 نیلاقو هصبق «لزوموا شینک .لیو هصبق هرزوا

 . یلقانب قیقیچ «یلزوکككچوک «ینورب نیلاق «یلن ویب
 | .هیباق تایلیمو تایسح بولوا رلمدآ یهرهچ یعاب و

 اهد هسیا راسور كجوت . ردقوچ یدارفا لزوک
 نوکزود اهدو 6 یلاضعا ها اهد « لیو نوزوا

 .وص تر ید هدن را هرهح كرلن و « هدهسلا هایش

 هزاس ماوتا د رانو اذه عم . رددوحوه قلق وت

 « بویمهدنا اعدا ین رلقدلوا یراع ندطالتخا هللا

 و هل رلماهأ یرلقدنلو هدنرامکح 2 تقو قوحر

 رلسور كچوک . ردرلشعبراق قوچ كب هاراراتا | ردقوا هغمردشلسور یرلنو یخد راسور « هسرا
 ,هدهسیا رامدآ لئایسح اهد و یک ذ اهد ردق هنره ۱ هدن راقوت «یرب دنک دارلسور . ردهدکٌعا یعس

 یک راسور كوس 6 بویلوا نل رای قوا هجر

 ردتقم هناکسا هدهدرابو ه دنعت ملاقا راسو هد هب رییس

 هدایز ندهلج هسا لسور ضا . ردرلشمامهلوا

 یرک هدایز ندهلج ,هدلاح یرلقدلوا والسا صااخ |

 در دوم و یمکحت كناکداز یللمل تدم لوط .بولاق

 ته. ء كلوا شلزا ی یفلریسح هح ارم

 «یلبول هصیق كب رلنوب . ردرلشعازق ینلاح و ر وط
 ل لدو قبصاب و هک
 عیطمو ملح رم «بولوا رامدآ یلجاص كريسو
 «بونلو سوء ندنرللاح هدنروص یاد هدر هسیا

 زمیدیاص ون . رارویلو هدنارکسم یبیست یغوچ
 «بولوا صوصخم هننرلفنص یغاشا كتنیلاها لاوحا |

 هسیا دارفا شعا تاذ نیزت هلتبدم و فراعم

 ماوقا ندمت كا « بوتلجرا هلیسهدایز ینراتایسح
 . ردقو یرلقرف ندندارفا

 والسا رار هلا هګرصو هحراغلب یال كلو

 «بولوا دودعم ندنرل هبعش قرح توج تكلا

 ًاعدق راسور . یدا مسقنم هل هبمش کا قدك تا

 تن هیسور «بوبملوا رشتنم یرغوط هقرش ردق کی دمت
 ,ندنرلقدلوا شفل و نکاس هدنتهج بیغ نکلا

 .یدیا مسقنم کیا قرهلوا ییونجو یلامش یرلناسل
 ا یبیاع و داراسور كچوک ی یدعش یبیونج |

 ۲ یدروش وس هدرارب یرلق دنا و دا السو

 برغ كن هيسورو ندکدتبا لکشت یکلسنر هوتسوم

 سور «هرکص ندکدچ هنطبض كرليلهل یمسق یبونج
 كچوکو قرش یرلکدلروس كرلسور كوب یناسل
 «بولوا میسقنم هنمراهبعش ییرغ یراکدل طوس كرلسور
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 یسهویش دارارانات و وي ف N كوس
 رهاظ

 هدناسل و را تر ا 6 .ê اه

 هل یخد و قیمت آ . یدبا راو راف رش لزوک ماطر

 .یدناشل | تاریبعتو تاحالطصا قوج ك ندنناسل

 لوبق ینلنایتسرخ رلسور هدیدال
 - ال و هور كس باب رب هدنتسا ( سولپریک ) < هک ا

 هلا هصوصخم فورح ییدلیا بیرت اد باقت هب هع +"

 تک اس و لا کیدلبا هجرت هتناسل رافلب 4
 ۳ هان . یدرلشمالشاب هفموقوا هدناساو یی

eهنمکح ناسل كرلسور هج راغاب  
 ا .یسا هد ا ل یدنک اتساووا ت
 .یداشعش راق تاحالطصاو تاریبعل قوچ رب ندهج

 هیهذم یرلتاسدا كراسور یاس رم ا
 هدرلن و « بولاق ترابع ندا تڪ نوا شب قلعتم

 زكا

 ہم نرو یح وا

 هد

 یسداو یهذم

 2۶ ید

 .یدا هدنناسل هحراقلب کسا هدایژ ندهعهور

 . رفس ۵ ( رونیا ) سنرپ هدیدالیم نرق یجنکیا نوا
 ۱ . یدبا شلزاب هموظنمرب قرهوا یکاح ینرا

 « بوالشاب ندشنامز كنورتب كوب یتاسدا سور
  ایدرت «رچ اق هدرضاح نرفو هدي دالم قباس نرف

 «نزونوف «فوس ونومول .فوقوراموس «یکسفوق
 ۔ وغ و «نیکش و 1 یسفوقوژ : نوایرد

 «فنکروت تامو رلیعاش یک فودیوع رغ

 فوسارفنو فوراجنوغ ءیوتسلوت ,کسفوتسود

 كرهدیا دیلقت يتاب دا اپوروآ رلیدا سیو هباکح يک
 « هدنتفرظ نامز زا هات هڪ” رر

۰ ۱ 

 « دل وع

 تایدا رب ل
 مولع ل و هس دا 0 2 ردرلشمر دنازق

 نوت بودیا قو e عیطلاب A . هلغل زاب

 یسعسر و یدا نال 2 لور

| 

۱۳:۲ 

 (تیلوهرتم ) رلیناحور سیئر مقم هدنرارمش فیکو

 E و < هنمکح
 ۱ رلسور كح اغ ضعب یک ( وقنح وش ) ردق هن

 هلا احدا یتغی دل وا فطل | ه دو صف اه ایا

 دنا هملغ :هد دسر ل عات شعب

 هووس وم و عروبس رب تو مولع .ردرلشم هم

 تاتسوم

 صوصخا لعو ذونف و مولع هده سور ه دنس هب أس 1 ا ۱
۱ 

 «هیضایر مولع «ض رالا مع مالی هتک تب" ج

 شم زاب هدناسل و

 7 اسو

 یاش وک e و i اک راس و

 . رول و هبهار |
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 نونفو مولع راس و هقنتع راتآ نف یرات ؛ایفارفغح

 هدنرب ره كنونف و مولء و و جا قرت قوج ك

 هلهو E نيفلؤم و الع قحهناوا دع ندهرهم

 هلیس هبخشراتو هفارغج لاوحا كنکلاع هیسور
 و قیقحم ینلاوحا ندا قلعت هنونف راس و ها

 ها ۱۳۵ ام توک راتمدخ كوس

 ا, هجراتات و هکرت صوصایعو هبقرش
 لاغتشا قوچ هدهیسور یخد هلیقیقح تا هیناروت

 شکم ص وصخ ه هية رش هنسلا هدغروبسرتب

 تار تدار

 «بونلوا

 هقالخاو هبسایس روما یموکح سور قحن آ .ردراو
 قبص روسناس «بولوا دعاسم هنونف نامغ| قلم

 تاعلاطمو راکفا ردقهیدعت هدهیسور ندنغ دلوا

 ؛شمامقیچ فوسلفو میکحر چ چه كجهدیا ناب

 ندشیتفت رظنر قیص یراآ زا ۶ دوجوم و

 ۱۳ 2۲ وا مي رده
 ۰ ردع ون ًاصطق ی رشن

 ( سفودوتروا ) یمسر و یوم به ذم هدهبسور

 ۸۰ كل اما « بولوا یهذم مور یرلکدتا ريع

 راکیلوتق .ردمبات ههمو یراد_ة۰ برق هنوبلم

 رل دوې ۳ ۳۷۰۰۰۰ راناتسنور «نولم ٩ ۽
 رل بام را « ویلم ۲ اب رقت ا و نوسلم ۳

 هردهدنرادّرم ۰ ۰ یخد راتسر تب 19.

 كراچ هدغروبسرتپ یسهیبهذم روما كرلسقودوتروا
 - ور ساحم یتعل ( دونیس ) رب نانلو هدنتسایر ت

 قلود هبسور نوت « بونلوا هرادا ندنفرط 8

 هوقسومو غروبسرت, .ردم شهب هناحور “راد ۲

 ۳۳۲ اد رکد بولوا زئاح یتناوننع

 - وا هرادا ندنفرط رلسویقسب یروصق و رسویتپ

 سایاپ ٤۷ ۰۸۲ .بونلو اسیلک ۸ ۰
 هدنرتسانم كکرا ۸۰ ۰ رونلوا هرادا ندنفرط

 1 ۰۳۷ هدنرتسانم نداق ۱۹۸ و شیک ۰

 دارلسور نانلوا دع سقودوتروا
 ۳ ده طومخ بهاذم قوجر هدنجا
 هلساسقعت و تعذاع كن هساحور ءاسور و اتو

 . ردلکد زا ندنوملم ۱ ۲ دارفا بات هبهاذمو ,رار |

 یرلضعب ؛زغا لوبق هناحور ءاسور یرلضعب ندرانو "

 . و هدرک ذ عونرب , كرهدبا صقر هاماکشت را هّقلح
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 تریغ قح «بودیا دع مارح ىلهأت یراضمب ؛رارونل
 یخد رلن دبا مطق ینراهیلسانت تالا ندنرهیبهذم

 «بولوا بصعتم كب راسور هرزوا تیمومع . ردراو
 .ردب رلت داع قمراقبح جاخ هعفد زول هدنرلتکر حرب ره

 اھم نالآ و ندرلیلهبن [وتیل هلرلیلهل هجیاشاب رلکیلوتق

 هرادا ندنف رط تهر سس وم هدغر وسرت « قر هل

 ( فابهوم ) مد روا رسد تشهول هک .رارونلوا

 ه.سور و هدنسهرادا تح كنسوسب شاب یرهش

 هدنشیتفت تحت كرومأمرب بوصنم ندنفرط یتموکح
 قنطااب هلرلبل هدنالنیف هحلشاپ رناتستور . رویلو

 ندنقاطر كنرارجاهمنالآ و ندر

 كنت راظن هبلخادهدغروبسرتب یخدرلت ود بولواترابع

 ندنفرط هصوصخ تثیه ر نانلو هدننراظن تح
 راسو یراسومقسپ چوا هد هدن الذنف نوو هرادا

 كرانالسم .ردراو یراهبناحور ناروا هدرلف رط
 هدنرپش ( غرونروا ) یرهبهذم *هرادا زکص

 ادا تحس كنيتفم و مقم هدروک ذم رهش «بولوا
 ا مولع ةلطو ماماو یقه" ۰ هات

 E «هده سلا تسپرس تهاذم هدسور سر

 ۰ بویغلوا هلخادم هنصوصخم نبآ كهذم ره

 بهذم ر جم هق شد ندنرلسایاب سقودوتروا قم آ

 ا بم و رشن ین رله ذم یدنک كا

 تنم را ات ۳ بهاذم سکعلاب «قرهیفل وا هدعاسم

 یس لحو نخ هتسفوا لاخدا هنیهذم سقودوتروا

 ی هدکس كنسبلاها هسور . روسشلوا ترغو

 راج یس ٩۲ هدکب «ناکداز یس۱۲ دک «ساپاپ
 هنرافنص هلو عارز ی ۰ هدکس راکتعنصو

 ریبعآ . ردهاسو رکسع یروصق «بولوا بوسنم
 ی۱ ۰هدزو .هلتءارز یس۸ ٩ هدزو كرلسور هلرخآ

 .ردلوغشم هلرلشیا راس ی٤ هدزوو هلتعنص

 "٣ ۱ زکلاپ ,بولوا یرک تب زونه هدهیسور فرام#
 قمزاب بو وقوا یس ٩٩ هدزو كنسیلاها هدنالنیف

 وقفوا ٩ هدزو كنبل اها هدهسور هدهسروبلس

 یئتسم هدنالنف هن .ردمورحم ندنتص قمزا بو

 ندرلن وتفلا راد هدن اود هیسور نوت «هدلاح ینیدلوا

 . وم بتکم 4٩۲ ٤١ هقشب ندهلام تناکم را و

 قوا ثابا 6 4 ۱ ؛هرلن و بولوا دوج

 ۵ ی ۳۳:۳

 . رودنا ماود دارا ۲ ٤۸ ۸ ٤۹۳ ایج یرزوا

 E ۲۳ ۵ هدهسور .هروک هنقشساتسا ۸۷۸

 «نولعماراد ٩ ۸ ؛یسهلخادٌهب دشر بت اکم ثانا ۳۰۲ و
 ۸5 «یتکم داع ؛ 4 یتاکم لافطا ةر ۷

E ۰۰  

 «یرلبتکم دناقعو هبهذم روما ه٤ هی رکسع بت اکم ۱

 -رط رلساباب ۱۱ ۰۹۳ و هئادنا باکم ۶ ۶۹ | وا لقتسم نوتبسب نداپاپ « بولوا ترابع ندنرارج

 تموکح زنک سم . ردراو تم روالوا هرادا ندنف

 هشرازق ناکداز هدنغوج كرلهبصقو رپش نالوا

 ۳و۰« «عروسرپ .روینل و رلبتکم صوصخ

 «فوق رخ ؛«نایرود سروفغنسله .هووسراو تر

 هدنونفلا راد ۸ نانلو هدنرارپش كي هحوهو نارق

 ول عماس ١١٤و درک اش ٤ ۳۲ لمم ۷

 4 د هملاع بناکم ۵ هقشب ندرلن ونفلاراد .روسشل

 «تعارز ۲ «عيانص ۲ «دياقع ٤

 یسهسلاع باکم سدنهم ۱ و ندامم

 ۱ .نامروا ۱

 ۰ رددوح وم

 تع# » هدد وقس وم و یسایمداق آ نونفرب هدغروسر 2م

 ر هلناونع « هبعیبط نوتف

 3 ۱ ۳ < ۰ - هدعس ددعتم ص وص ه رشا عو هح رات و افارفح ۱

 یک ینیدنلو هبنف تبع ر

 هدغروسرت و هلع ةفلتخم تاصج نانلو یخد یر

 ر مسج یواح یهعونتم بتک هداز ندنویلم ر

 : ردقوجوم هناضتک
 بونلوا رشذ هتوقوم لئاسرو هتع ۱۸۲ هدههسور

 ۰ ردشحاب ندبساس روما ی ۱ زکلا درز و

 روما زکآایو یسلوا یس تب كنتاماظن تاعوبطم
 كنم وا ٹک هل ندنونف صضمعب لکد ندهبسأیس

 لصفم ك نالوا غاسم یرش یراسور قعونم

 هکعغا تاقوا رصح هنسهعلاط هلع لئاسر و کس رو

 هدهیسور هدرا ۱۸۸۸ ۰ ردهدکلیا روح

 رشت باتک ۷ ۲۷ هننرزوا هس ۲۳ ۱۱۳ )۲

NAA:هر و ۳۰ اات » 

 هاو هدنا «هده وقس وم هدغروسرت ۰ ردشفل وا

 ¢ بونا و را هموم هلا هم السا فورح هدنا

 - روللوا رشن را اتک شمپ مدنناسل نانا دلا

 كزنا ود هرس و رس ۰ یس4 کلمو هىقا رەح نا

 6 3 هل ا هبسور سفن کلام

 سا_ةفاق «بولوا ترابع ندا دال و ه دن الذف

 یه دایوروآ

 .وروآ هیاعء ان و عقاو هدیراکنا لات تلا هلساس |

e 1 ۱۱  
 كبنهروک ذم هلسلس تااا ترد نالوا دودعم داب



 e ` ۴۲۳ ۱0 ِ ۳ و وف

 س ور

 نالوا دو دعم O2 هلع ءاشو عقاو هد وئح

 هدنالنیفو ناتسمل و هلیناونع ( هیساقفاق ) ربارب هلرارپ
 لاها رادقە

 هس وب ڪِ ۳
 ) 1 ( «هدهسروبنلوا دع هرادا تشه رر هجرا یځد

 ۱ 1۰ ۹ ۰۳ ۸ عرویسراپ .ِ 0 : ۰
 Fst ۷ ۱۱۸ ۶ چول وا ,بولوا زا اح یتناونع قل هقود كوب هدنالنیف زکلاب
 ۳۲۸ ۹ ۸6۸ ۰ لکذاخ رآ «هدلاح یش دلو ا یروطاربءا هنسور هنن یسهقود كوس

 هل دقت وا هلازاو ددحم هنوکح ندب ۱ ۲:۲ ۷۸ AN ۳ هدغ ول وو : رب نالوا e 1 ام
 ۱ FY ۹ AMA دوروعوو ا چ 2 3 وک

 °۳۹ ۷۹ ۲۰.۵ ۸ هر وتسا هسي | كن هم ساقفاقو یا ول .ردلئان ههرادا ت راتح
P7 : 3۳۰ سو ول  

 ETA EL 2 2 ۸ ندنتالابا تا كن هبسور هح هرادا ه دتعفح
 1۸۲ ۲ ۲۷ "A هدنالروق ا : 2 ا
 ۱ 001 ۳۰ ۰ ون و وڌ تدسدحو اىفارغح ید هسور سه .ردقو یرلفرف
 E ۷ ۰ ٩ ۷ ۲۹۰ ٩ هسور ضاس هسور كچ وک ,هیسور كوس هعل اها

 E 1٩ ٩۸۷ و ۱ : ِ
 ۱ VFA eet “o گ\ روت ه درد هلب رلع-ا هسور SOLE زکد ه رفو

 ۱ ۰۷۱ ۸ Fo ۳ لوالسو رای یراهطخ هنوتساو هبنوویل «هدنالروق ,بولوا مسقنم
 e 5۹ ۸۶ ۰ ۳۱۱ ٩ بوز نجا و a هلیمان یتالاا قطااب شو

 QR ۰ ۱۵۳ ۸ هقنایو ۳۳ 2 ۰ 2
 ۲ ۲ ۲ ۴۳۲ ۰ مدب هدهسیا هدقغ وا دا ید هلی دق مسا ( هب اوتبلا)

NE۸ وات ۱ تويا لوق یر هق رفت یک و یتموکح هسور 9 « وا ۳ 2  VE ۳ NTT۲  

r 32 2 a۱ ۳۱۷ ۰ ۱۹۱ ۹ غروب روا |  
 OI ArT 101 ‘tt هراماس ۱ می هنالاباو هدقعاط هاممأت هسور ى - ام نوت

 ۲ ۲ ۹۵۹ ۳۳۵ ۹ ناز یم هلعسا كت را رک یتالاا کا 9۳
 ۸۳ ۰ ۲ >4 ۰ كسري 4 - 2

 ۱ 4 ۹ ۳۸ ۱ هارثپ . رداعسم هلیمسا كنم راهطخ یجاق رب زکلاب « بولوا
 ۱۲ ۰ ۰ ٩۸ ۷ ریمدال و 0 2 1 د ۳ ی و تا ۸ ,هدنالنف ۱۰ ناتسهل ۰۰ هیسور سقن
 ۱ ۸۱۷ ۰ ۱۲ ٩ نازایر مضقتم هلابا 6 ید هیساقفاق ی هدایوروآ و
 ر ص هه هد 9 ¢ و ۳ ۷۹ ۴ 1 AA ف ویمات ۱ OTE : | اغوا

 ۲ ۵۰ . 8 2 ۷ لروا 2 روت ری 2 5 :
 :EET ۳۰: A1 هلوت كرلن و , بولوا مقنم هتلایا ۷۲ اءج یسهبتسور

EOE 1ل | هشت ىيا هات نردد ق فی ۲ چ 2 سوم 2 ۹ ۱ ۱  
 ۱۴۲۹ ۳۳۲۳ هه گاس1ل وما - وا هرادا هللاي صوصخ هندن و هلمأن رب
 \ FI fre A ۷ فایهوم هقشن ندساقفاق دالب هلا ناتسهلو هدنالنف روت

 ٩۱ 4 ۸ TE N NET ۲ تالابا ۰ رکید نی روک ی اجا ةبسأتس كس ۱ : ۳ 2
 REIN 4 ۶:۲ ۰ ونلد و ۰

 ۱ ۳۳۷۳ ٩ FAS ۳۸ وند وغ عرکرتشم کم رر «كرەدىا کت هعو تئيه
 ۲ ۲۲۷ ۳ V1 Aor ا E کس ندو و كر هحوهو هنلل و فک ردراو ۷ ی ۲

E 3۲ فوغیرچ  or۲ ۱۸ ۷  

 یا ۹ 4۹٦ هراتلوپ هدهسرونلوا دع رک امسا ی د هوتسوم .ردرا
E E۰° ۹ فی و یر شل اهم نا .ردقو یتالایا قم : ۰ ۰ رک  ERTS 

 ۲ ۰۱« ۸ tT ۸ هيل ود وپ .
 ۱" ۲ ۵۰ to ۲ هیاراسب « قانادوف » یر لو وتساوسو چرک «داتسن

E AE1 ۱۱۸ ۹ 1۳ ۷ هدير وات یر ر ایا ۰ رارونلوا هر به 3 ھه كتالاا . اوا هرادا هت را هلسا ۲" ۷ ۹ ۷۷ ۶: نوسرخ : :  
 ۱ o ۸ r ٩ ۹۰ والس ودير اة هاضق۱۰ هنرزوا یرر تعي هدنسهرا ۵ هلا ٤
 ۲ ۳۳ ۸ o ۵ فوقرچ هرلهبحان هلیمسا (ناتس ) راضق «بولوا مسقنم
 ۲" ۰ ۶ 1٩ 65 وضو 1

 1 ا
 ۱ °٦ CVLAT ۰ یورو رو هرهراد كحوک اهد هما ( تسولوو ) رلهیحات

 ۱ ۸۳ ۷ ۱: ۷ ی راقازرق نود را هب هب داب راود هدرلن ولو

 ASE At 5 یوترانک
 "Ar’ ۳ YF ۱ ناعردژا



 ار
 0 ۳ شش 3 »۷ +

 سور ۱
 للاها رادقم هرتمولیکم برم تالاا

 ( هساقفاق )

 oV oot" 1 ۷ لوپورواتا
۱ TEN ۳ EET نابوق 

۹3۹۲ ۹4 4 4Y كرت 
o1 ۳ ۲۹ ۳ ناتسغاد 

(O) 

 ٩۰ 1۳ ۴۳ ۱۶ ۳ هیووسرا و

 1۷۹ ۲ ۱: frre هچل هلیس

 AAI TE“ 11 Ara نیلب و"

 1۸۸ ۰۱ ۱:9۴ هچلیک

 ۱۱۷۱ ۷ ۱ HO مردار

 EEL ۱۳ ۹ فوقرت وب

 AT ۲ ۱۳۵۳ چلاق

 °۹4 ۹ 1۰ AVA قواپ

 IF ۷ ۱۳ ۷ ! نعول

 EF ۹۷۹ ۱۳ ۰۱ یلاووس

 ( هدنالنیف )
 ۳۳۹ ۵ ۷۷ ۱۱۵۸۲ دن الین

 Fre ۷۰ ۱۳ ۵ غروب و

 ۲۵۰ ۷ ۲۱ ٩ هتسا وات
۱۷۰ YA IAS. و 

 .FAN Fo ۲۹ ۹ غروبن وی وبا

 شو ٩9 ۷ 0
۲۸۲ ۹ UY YVES وږو وق 
۲۳۷ ۸ NNO HES غروبا اوا 

 وو ره a بس . یرهبصقو رهش

 هبویاوا بل لک لاهاو هانتعسو كتضارا ر

 اه e كنبل اهاو ؛ردهدرادقم زآ

 هلتسانم قاوا یزکم هبحانو اضق تح . . دیک

 ندیوک هدتقیقح یغد رار قوچرب نانلوا دع هبصق |
Êكن هبسور ءا رظن هقیتستاتسار کی .ردلکد یفر هقشب  
 هلا ههسور سفن ییمی هدنمسق یهدنسهعطق ایوروآ

 5 كىساقفاقو هدهدنالننفو ناتسهل

۱۳۰ 
 مچ هدنسلل امش

 ی ؛ ندرلنول « بونلو هبصق و ,رهش
 هلا ۱۰۰ ۰۰۰ ی۱۰ هداز نت

Sa EYE EY ۷هل. ا 5  

 هللا ۳۲۵ ۰۰۰ ی ۲۸ « هدنسهرا ۰

oieها ۰ یس ۱ ها  

 هللا ۱۰ ۰۰۰ ین ۱۹۷ «هدنسهراآ ۰

 هلب o ۰۰۰ ی ۲۹۶ را

 ٥ ۰۰۰ هبا ۲ ی د5

 .اها یغاشآ ند ۲ ۰ CA TOT «هدنسو ااا

¬ 

4 

N ان 

 سو ر ۳۳:۵
 - و" یواح یسوفن هدایز ندکسیرکت . ردعهاح یی

 : ردرز هحورب یرلسوفن رادقءو یرارهش نال

 ٩۰ ۸۷۱ ۰ والسونی اش EE O غرویسرتد

 ۵ ۷۵ وک اب ۷۰۳ ۰۸ هوقسو»

 1 ۵ ا"رتپ ۱ tot ۳ هب ووسراو

 1٩ ۶ رد كب هج وه

 ۲۳ ۳ نیر | ۷۵ ۲ ایر

 1۲ ۰ هواتلو | ۱۷۱ ۰ فوق راخ

 1۱ 3 فلیه وم 1 ۱ فیک
 1۱ ۸۰ غوچمرق | ۱۳۹ ۰ ناز

 ٩۱ ۷۸ نامرکقآ | ۳۳ ۵۹ فوتا راق

 E NF هغولاق | ۱۳۰ ۷۶ ف.شیک

 ۳۹ ۸ نیلب ول ۱ ۱۱۳ ۳ جول

 ٩۰۱ ۳٩۹ قسفوتیل تسرب ۰۱۰۳ ۰ هنلیو

 A11 ۳٩۹ وئدور | ۷۸ 0 لر وا
 EN Te چ | ۰ ۷۷ ۴ فچ درب

 ۳۹ ۰ روت | ۷و ۷۸ هراباس

 ۳۹ ۷ كسيرييس | ۷۰ ۶ ناهردژا
 PF" or لوپ و رفج» ۱ 1 FF‘ غرویانود |

 ۳ ۵ قسلوو 1۷ ۹ نوسرخ

 ۳۵ ۷ نيچ راح 1۷" ۹ فیالوقبت

 ۳۵ ٩۹۸۷ قسل ودوب 3 هاو 1 ۵ دوروغوون یان

 Fe ۰ فیر ۳ ۳۸ هل وت

 ۳ ۸ ق وپمات ٩۱ ۲۵۱ یقوتسور نود

 ۳۶ ۵ والس وراي oR >> دارفت واسدای

 ۳ ۷۸ كالو داس ۸4° ۳۹1 كوم

 CEASE لوپوت-اویص 0 ۶ قسد ورب وا

 EFE At لعاسا ا ةة ۷۹ غروب روا

 ۳۲ ۳ هطااب o ۷ جر ووو

 Fr ۹ 7 0 ‘+¥ غورناغط

 ۳ ۰ قحاقرچ وو 00 ۵ روم وتیز

 ۳۲ ۷۹ ووناوا et 3¥ كسرو

 ۳۲۱ ۹۲۳  غووبننراشق || ۱ ۷ لور

 ات چت تابرود 0۰ ۹ قوت ولیب

 ۳۰ ۷ هن زای و o۰ ۳ و ووق

 ۳۰ 5۹ وادیم 1۹ ۷ قسروڈ

 A ۰ داتسن ورق

ENوق هلیس هبخرات  

 .هلروس تەجاص هن هنآ هودام نوعسهب رک و هلام

Empire Russe )وآ ( . 
 ۱9 هام لود اور ۱ ود هسور

 .هعطق ایسا هلیسیقرش فصن كناپوروآ «بولوا یر

 فصن كنطسو یایسآ و یتسیلاعت مق نوتب كنس

 LAT هلغع | رظنر هب هطب رخ هی دلماش نسیب

 او روآ نالوا هدنمکح هعطقر اذ «هرزوا ین

 «هقشب لدنسهر زح هش جورون جوسا 6 و

 نی ییا مبق نوت
 طرح رخ و لام در رګ «بودیا ایت قتلود

 هس

E 7هسور یهدایز  



 ال ار

  هقشب ندهطآ چافرب یهدنزکد قیطلاب هلا لدتعم

 هیطقر هرایکیو لصتم ییضارا كنتلود هیسور

 . رولدا زارا یتروص هعساو

 ال امش یلود هسسور تست ه یسهحاسم و دو دح

 ۱ قم هل د تعم طرح رح ًاقرش 6 هلا یاش در رح

 نيچ ًابونج ؛هلبرازیکد نوناج و قچوخوا « كنرپب
 - رو ناتسلوغم هروجام 11 هنج ییعی هلب دو دح

 یسهاج یدنک « هلناتسناففا هدعب هلا قرش ناتسک
 هر زج هبش رز هدنجمآ یسضارا هبسورو نانلو هد

 رح « هلناربا «هلرلقلناخ هومخ و ارام نالآ ینلکش

 هلزیکد هرق «هلبا هننافم كلام یهدیلوطان ۲ .هلرزخ

 ور ید ابر ؛ هلیسارحم یغاشآ كن هنوط تیابنو
 هاب یک قیطلاب هدعب هلا هیسور و ایرتسوآ « هسام

 ۲۵۰۸ ۰: رددودحو طاع هلحورونو جوسا تاهنو

 0۳ ۱۷ ۳۱۳ و یلاعث ضیع ۷۷ ۲۳۹۰ ۸۲ لا

 0 الت دا قرش لوط VAISS هلا

 كو ص هدطسو یاس یس هةن یلونح ۶ بول

 هدنرزوا یناح كش وكم بات هن رم : ںاغص نك ندا

 یسهطقن یلاعش كا ,یسیربوک ( ناور تخ لهج) عقاو

 یسهطقن یبرغ لا «ینورب (نیکسولچ) عقاو هد هبربیس
 قرش كا « هدنیغ كنسهبسق ( ئر درم ) هدناتسهل
 رد« نور یقرش» هد زاغو كرم یخد یس ەطقن

 لوط نالوا ردقهنورب قرش روک ذم ندنبصنم هنوط
 .هرڪطس )۳ .ردهرتمولرک ۷ ۶9۰ سرقت یمظعا

 ۰ 4 رار هلبرازیکد یلخادو هلبرالوکی س
 ۰ ردهرتمولیک عبر

 قلود هیسور س کم هعنط نایسقت

 یک ۳ هتواوا مقنم هنکلاع ابوروآ و ایسآ اساسا

۳۲۶ ۳ ۰ 

 | هدودح ندا قیرفت ی همطق یاو هدهبکالم نایسق

 ا ءا ساس ساةفاق توا تاعر هدب

 | دیاع اسا هلس هلام لام نالوا دناع هایوروآ

 شلدنا مج 4هرادا تنه ر ینه ونج ءلتام نالوا هرتموانک رم هدن دالب زمغرف 2 ه هرتمولیک نوا رې ۱
I E - - ۰ e ۰ 

 غروبنروا نالوا دود عم ندایوروا » یک یفیدلوا

 «یتسهچراپ رب كن بربیس هدنقرش كنلابج لاروا قلاب
 لا لاروا قالوا دودمعم نداسا و

 كتسهسور اوروآ هدنغ كنس داو

 هدنس هعطق و یلود هبسور هدلاحره .

 ضاسب هلا هیسور كوي و كچوک ) هیسور سفن

 ز زاعاش

۳۳:۹ 

 |. لاووا خاک ی

 ۱ س هج راب ر

۲ 

 ینراتکامهدنالنفو ناتسمل «(هنآ وتیل دوخابهیسور
 حد هداتسآ « یل هیس اقفاق منحصر ET هلبا اوروآ
 : رد واح یناتسکر و یدالب زیغربق هللا هنری

 تمجار هنصوصخم مسا كنیربم ندر و |

 ی و
 هبسور سفن ؛ یک ییدلرتسو هدهفن | دام

 «بولوا هتلابا ۸ هدنالنفو ۰ نا

 تنابا۱۰ هدنتهج یا كلابح ءهلسلس یخد هبساتفاق

 ۱۳۳ فرض ردوا یاضق لقتسنم رب هللا
 هتالاباو عساو كب هلیمان تایالو هسیا یلاع هیسور

 ندزکص هبیرغوطندب یغوط هللا اود ضعإ میسقنم
 تام وبشا . ردیواح یتالاا شعب رونلوا هرادا

 لودح یسلاما رادقمو یسهیعتس هایم كننرپم هلا

 : رول رتسوک هدنآ

 لاما رادقم هرتم ولیکم بم

 °۸ ۳۹۵ ۲۰۰ ۸۸۹ ۰۲ 6۰ تلابا) هیسور سن

 ٩۰( A ۲۰4 ۲۳ ۱۲۷ 5۹ تلایاز ناتسهل

 ۲ ۳۰۰ ۹ ۳۷۳ ۲ (+ تلابا) هدنالنیف

 ۷ ۲۸۶ ۷ ۱۷۲ oot (۱۰ تلایا) هیساقفاق ۱

 1:۳۳ ۱۸ AT ONA SAV (۸ تلایا) هیرییس |

 ٩۰۸ o ۳۲۷ ۸ ۳ 6۰8 (۱۰تلایا) یط-و یایسآ |

 س ٩۷ ۷۰۹ لوک (مزراوخ) لارآ
 1۳۸ ۷۸ رخ رڪ

 س FY \.0 ی ریکد قازآ

 ۱۱۲ +٩۳ ۲۳ ۲۲ ۳۰ ۰۰8  یکدامم هیسور ًامج

 هیسور س ,یرلبهذمو ناسلو تیسنج «یسیل اها
 ا یهدالب « ینیلاها كنكلاع
 «بولوا تراع ندسوفن ۱۱۲ ٩۳ ۰۹۲ .هرزوا

 هال هردنوت روتسم هلراق و زو كنههربیس هدو هک

 - اها هدنرلاوچ زیغرق نالوا یسیلامث مق كناتسکرت

 یهدایسا .بولک ی رلبا یا وا كربس كب كنلل

 هد هب رییس <« هدق دنل وا اح هګ رآ يلاع سور

 ۱ اک رپ ید هدیاتسکرت ۰۱ هنشاب

 ۱9 1 ردقوا یتلود هبسور ۰ روشود

 وا نالوا هدایز ندنمبر رب كن هعطق ایسآ نوت و
 یسلاها زا ندنویلم قجم ترد گن هرس مساو

 كن هعساو *یضارا یلاخ وا .هسرولدوشود ید

 O سا هد

۱ 
۱ 
۶ 

۱ 
۱ 



Eدجز تفارب . 
2 

1 

۱ 

۱ 

 هم ٠ افق

 0 سور |
 ۰ هل

 ۸9 ٩۲۵ ۰ والسا
 ۱ والسا ر
 اد یا وا

 ۱۸۰۰ 9 -ژ

 ۱ دوو | ۱۳۹ نرل وا تل 1۹

 ۳ را و
 ۱ e ». »۰ ۳۲۵۰ ۰ ۰ وايد اھا یلاپ ور وا

 ۱ . ٩۳۰۰۰ یابوروآ رکید ]

 اب درو تارا
 3۸ ۳ e ها یا ما وقا

 ۱ ۱۰۰۰۰ هراسو هناکنچ

 OA سکر چا
 .To ه زانا

 ۱ یر
 ۲ EDDY نچحچ  هی-اقفاف ماوقا ق

 ۱ ۸ »۰ یج رک

 | ۱ ترا

 1 ۰ تناوس,

 ۳ ۵۰۲۰ o یدو هد هیماس ما وا 1

 .رار د وسنم هراتیسنج راسو ینمرا «یاغون «راتات كرت

 تدسنح یسل اها كنکااع هبسور هرزوا تموم
۳ 

 : ردهرزوآ نا هحو سرقت هڪھ زمو

۱. aS E 
> 1 0 ra 

  9روح

9 9 ۳۳:۷ 9 9 

 تب 0 ۱ كل اها و دید هم او روآ كنتلود هسور ۱۸۰۰

  E ۰ O 9نایا راف و ۱
 ويلو ن سا | : | یتا داو فراء« سورو ین رلبهذمو ناسلو تيس 00 ۱

° 4 e, ۴ اونیف | : هحاکه ب لاها هداتسآ . كدتا ناس هدهقنا هداف 

 ٩ و ۱ ترجمه ههعساو *یضارا لاخوا راسور ردق ه ره
۱ e E) و 0 ۹ 
 رات | رارویشبلاج هنمردشلسور ینرلاروا هلا ناکساو ۳

 نر . ردهدتلقا كلب كسور هدرلاروا زونه .هدهسلا
  2 2دی ربع رو 1 7 اا ۱۳ ۱۰

 زغر رب |  | : 1و هد هب رییس ل هلصا ءلاها  ETریکشد ( و زمغ و ۱ ٍ
 ِ  ۱ : 3 2 1ت واي

  ۱هکر ماوقا رتاسور | «بولوا تزاتتغ ندهراناتو هکر ماوقا هدنکلاع ۱

 , هلقیلاب فرص یغوجو یفحو مل موبلا رلیکهدبربیس | 9 1
 تایروب 3 اه ات ۱

۷۹۳... or... زوهنوئد هيلوغم ماوقا | ردا شتسر هربرو نجو ههفلتخم داومو شیما 
 ی لاداوماو و کا كنهروک ذم ماوقا .ردنرابع ندماوقا كح وک

 تا هراسو

 مړ | قرش كنهربيس هک« یوق توقاب نالوا ییلرثک
 س ۱ ۵ 3 3 مس ۵ رز اد : ° ہہھد با دنراز و 11 3 لا ضطق و ها لامع ۱

O یقودوتدرا هلناسل رب نالوایساساو لصا كتك رد ناسل ردنک اس 
q9... 

 ك وتق | ۲ مس ك

n «9. ناگ ور | E هسا یرلن الوا مک هدنطسو یایسا ه ردملکتم 
٩ 

 جم را ی 7 4 چ

 ها ا تب ىس هلج « بولوا نلدسم هلمال سا ںد
E 

 هيفخ / ارا روئلوا ريبعت كبجات هدنرهبصق و ,مش كتهج و

0 N IO DA aE E 0 هر غص ماوقا هسل | هدهمساقفاق ۰ رول و ید رخ 
  ۳ ۱ e e 2یدوهد  YSو و  OC OMITدراین هو

 تسرپ تد یمظعا مسق ید كرلن و « بونلو نکس هلت  CE Eها ۱

QAT ۰۰ 5۰ یر یجرک ؛هزانآ اک «هرزوا قلوا 

 كنرنکا ندماوقا نالوا رکذ هدب راقوت

 -اع هيسوز « بولوا یرلناسل ص وصخ بن دیک

 رقم کلا رم دك و هلا قوجر هدنکل

 عل هک رت هدهجرد یعکیا « بولوا هعسور نال

 نازق و عرق و یاتفج نال بوس هدیطسو یایسآ

 رد یعچوا ,یناسل نکرتو رانات لمعتسم هدنراتهح

 هیلاعت ةيناروت ماوقا راس هلرانوتساو آو نيف هدهج

 ماوقاو هعنمرا تابنو هجمالآ و ھل هدعب و یرلناسل

 ردق هنره یموکح هیسور . ردیرلن اسل هس افاق

 ی هحور « بوردنونوا یس هفلتخم لا كس هعس

 - الا قبطلابو هدهدنالنف < هدسروشیلاح هيمعت

 قاوا دسر هتنافرت كەل «كرا | ونيف ده

 *یلاها .ردهدک 2 ا مازتلا یرلتاسداو ناسا هرزوا

 ینرعو نا LE OE تک كن هممالسا

 هدهسرولوا منام هزلح و سب ردن هی د مولع قرهل وا

 هدكب هنسبقرتو حالصا كن هجرت نالوا یرلیلم ناسل
 هروڪ ذم ؛لاها < یک یییدغل ود هن اراکدع اسم

 هغ راءم «بوال و هدنلاهح و تلفغ تباوخ هدیرلبدنک



(۳ 

 نال ر راءنمرا . رارویغل ون هدنقر را 2

 رار ولس هدنا هظفاحم هملا لاح جوک ی نرلت اس داو

 تساو یه اے هلام هوق «یسهرادا لوصا

 لندرد را بولوا هدیتسم تو واود هبسور

 نادناخ کاو هلقلروطاربعا ردبا لاقتنا هدالوا ربکا
 ءاصا راسو ندالکو تننه هساضعا یروطارعا

 لیا یلاع سلجم رب بکر ندتلود لاجرو هب رکسع
 اکو تئیهو هللا وتانس رب هدنماتم تلود یاروشو

 . روللوا هرادا هلا

 ۹4۷۸71۹ ۹ «هروکه نس هج دول یو ۹ ۰
 لی اغ نوىلم ۵ سرقت ینعب ندهلور

 ی.ههونس فراصمو تادراو

 ندنتسارب

 ۷۹۰ ۸٩۸ هدرضح توو یسەر “هوڏ . ء ردنزاسف

 هراطب ۲۰ و ندناویح ۱۵۲ ۲۸۰ هللا دارفا

 هلا دارفا ۲ ۳۹۲ ۳۲۷ هدرفس تقو و «ندبوط

 اع ندیوط هبراطب ۲٩ و ندناوح ۰۷

 راد ۱۳ کلام هسور هقشب ندهدنالنیف .ردنر
 یر كرلهیاد یهداپوروا ,بولوا مقنم هب هب رکسع
 ردق هدرد ندا

 ی رد بس هسور

 نوتب . ردصماج یودرا لوق
 «بولوا ےسقنم ه ودرا لوق ۲۰

 «یراوس هقرف ر هداس هو رُف کیا ودرا لوق رپ

 یراوس ه را طب 9 یسجم وط غاط اول کا

 هقرف 4۸ یرکسع هسور نوت .ردنکم ندیجموط

 كلركسع .ردعماح نسيج وط یراوس

 اوروآ .قرهبالشاپ ندنشای ۲۱ «بولوا یروبج
 فددر تك هنس ۳ «فظ وم گل هتس ۵ هدنسهبسور

 ٤۸ .یراوس هقرف ۱۷ «هداس

 هب راطب ۳ و

 ؛قدتمدخ كلانس ۳ مچ رک زعسم کالهنس ۵ و

 ۷ هده رع و هدنتلابا رومآ تاهرببس هللا ناتسکرت
 كلهنس ۱ ۳ امج هک ف بدر كلهنس ٩و فظوم كل هنس
 | یخدهدساقفاق ءاروام هلرلتلابا نایوقو كرت ؛ندتمدخ

 ۱ ۸ اعمج هک ف یدر كلەنس ۱۵ و فظوم كلهنس ۳
 | یدارفا ظفعسمو فیدر .ردئرابع ندتمدخ كل هنس

 هتفه رشت آ هعف د کا تقو یرلق دغ هننل | حالس

 ٩۱رلن و :هصلک هرلفازق .رارونلوا بلج نوجا میلعت
 هئس چوا «بولوا لخاد هن ی رکسع نس ندنرلشأب

 ۱ یادم و 9م ¢ کم ندکد تا م لعن دنت ول

 ۰ طه ندفتس چوا .هرزوا 1 هنس ترد

 EL ZN نوجا عام هتفه چوا هدهس فثص

۳۳:۸ 

 ۱ یخدیرلتمدخ كلهنس شب هلیمان (ود) تیابن .رینل آ
 e كن هنظ وم رکاسع هدننامز برح هک ردراو

 ادعام ندنو .رارونلوا باج نوجا قمر دلوط

 . هدشنامز برح رلقازق نوت ردتقم هفیشاط حالس

 قوس «قدهنلآ هنتلآ حال هلا كروطاربعا
 یدبیسهرکسع تمدخ تنهرحم رکاسع .ریلس هوا
 نوا ًمج هک ف يدر كل هنس چواو فظ رم كل هنس

 قبطلاب یسهیرح لافس هیسور .
Eهدرزخ رحم ۰۱۰۲ هدز ۲  

 ندهعطق ۳۷۹ اج هک ۰ هدنلحاوس هب رییس و ۱ ۵
 ۱ فلتخو ۲۷۰ ۹5 یسهرح دارفا «بولوا ترابع

 . .ردفلاب هیثک ۳۳۳ یناطباضو اسا ندرافنص

 كلام نانید هیسور مویلا -. یسهیخشرات لاوحا
 (تیکسا) ندنف رط رلینانوت سا هدهع دق هنمزا هعساو

 كن هبراتات ماوقا مفاط رب نانلوا داب هلیسیموم مسا

 هنایرآ ما هسیا راسور ,بولوا یهاکن کر

 نعل یی هدنناب كنماوقا والسا کبد نالوا نادت لج

 هلرلیلهلو هدنتهج یلاعث قرش كنلابج *لساس تایراق
 . كنسارج رند ینعی هدنسیونج قرش كرلنآ وتبا
 هدنرلهطخ هینیلوو و هیلودو هعلشاب قرهلواهدنن رغ

 ۱ ی ا ترافق ندموف ر كحوکن کاس

 یشاطرب هدرلنامز وا كرلسور هروک هنتناور كرلخ رات

 ماح «بولوا نکاس هدراهووا رایکهدیونج یتیم
 .هدلاعتینع یشاطرب ؛رلیدنا لوغشم هلتعارزو میطمو

 هیحلشابو یثحو من نکاس هدرلن امروا ۳ ۱

 دو هللاب ردتقم ندهبسایع یانلخ .رل لدا ش

 شلردنوک هتهح وا هلا هصوصخم ترانس ندنفرط |

 یرلسور هدهمانتحاس یغنیدزاب نالضف ن دما نالوا

 تاداع شعب « بودا فیرعت هدلاح ر یثحو ك ۱

EE۳ 7 نرف چاق رب نددالسم روزا  

 نده وان دناقسا تقووا بوالشاب هغللوط یرلع-ا

 «كرهنبا هاریکد هرق هلیتلالد كناسؤر مم اط رب ناک
 و . یدرلشم الشاب هکعا قلناصروقو تراج |
 ؛ بوشلسور هدنفرظ تدم زا اسور واندناقسا |

 قلراجم هلهجو وب اسؤر سورلصا كرکو رلن و كرك

 -رروس رم هنایرسرس عون رب كرهدبا قان اصروفو
Eكرهدبا ذوفت و تورو تک کک زو » 

 ‹ هدهسلا سشسلوا کی هرد او سار رب یررب ره



 سو ر

 نوجا طبض یرب رب .بویلوا دودحمو نیعم یرلرب
 كرلسنر و .یدرولوبعوقو رلاخوغ عطقنی بال هدنرلنیپ
 رات ۸۷۹ یر هدنمسا ( ترور ) ندن کوس كا

 1 (روغیا) نالوا یئراو .بودا تافو هد دال ۱

 كرهدا ذاخا زکر ی رهش فیک (مغلوا) ییسصو

 ندکدتا طبض یخدیدوروغووو جول «كسنل وسا

 نالعا فا هلیزاروطارعا مو هرکی

 نداق سوز راسو نیلا هلع
 EL ات داع هنکلسنرپ فیک .كرهدیامار ییغوحرب :

 ٩۱۲ رونیا موق رم .یدا شمرو نکنر قم

 دهن را 6 ۵ بول هنیلایموکح "هرادا هدنحرات ۱

 هنراروطاربعا مور هینیطذطسقو ؛شمروس مکح ٠

 لرلکرو رغ × هرکص ندکدخا رفس کا یا
 5 (نایاشاب هدرلنامروا ییعب) ران ابلورد یدزا :

 (هنلوا) یسیراق تنو .یدا شفلوا لتق ندقرط
 ««نیطنطسق هرکس ندکد شبا میسوتاهدتاقرب نکا |

 شا لوق یناناتسرخ 8
 دق تباث هدنند كن دادجا (فالسوتایوس) یراوو

 یهدنسیداو هغلوو هللا ضعب رکب د لس ورو:

 (رزخ) نانلو هدنتهج برع دارزخ رحمو هراراذلب
 .راذلب هنوط ,قافتالاب هلرامور و ؛شلاچ هبلغ هنموق |
 یراق هرلمور ,هرکص ندکد-تا بولغم یخد ینرا ۱
 ه نتکلم ا .هد هسیا شما برح " |

 ندهیکرت م a هدنونج كي هسور هدنتدوع ۱

 E یدیا شفآوا لتق ندنفرط را( كنجم)
 ES ندکدتسا هعزاذمو برح تقو لبخ هد تو ۱

 ۱۳۶۰ ۵ ند ۰ ؛بولاح هملغ (رمدالو) ندنرلجما ۱

 لوبق یفلنایتسرخو ؛ شمروس مکح دادهنخرا

 ندتقوواو

 هکم روم مکح یاداع و قالخا مور هدعسور

 : شمر دتا لوبق هد هنس هغ 6 بودا

 .هرآ یرلاغوا یخد هدننافو دربمدالو .یدشمالشا 8
 تیا « بولو عوقو رلهعزانم قوچ رب هدنس
 ند ۱۰۱٩ «قرهلاح هلغ هر رکید (فالسوراب)

 ۳ كنو .ردشمروس مکح كدهنخشرات ۱۰ 6

 هت ره ريد ندزکد قا یهدلامش یتموکح هبسور

 كن هلسلس لاروا ندنرلغاط تا راقو هنبصنم هنوطو

 هبزکد قیطلاب زکلای «بولوا دتع ردق هنسیلامش مىق

 كنبراهقشب رحم بیرق هنلحاوس رزخ رو زکد هرق

 ۱ یلغوا دا

 E رلسنر هلهجو و . یدردا ددج ۳

Air. 

 د ندنس هرو كزىكن < «هد هس راشع | ۱

 س و ر

 دوروغو و فک فالسورا . یدروشو هدنلا

 لا عضو نناوق ماطرو .نیزتو راما یترارهش
 هلبس هربشمهو : شثلاج هنسدقرت كع اذص و مولع

 اوروا کا ندنجاودزا كنرازقو كنراغوا
 ایوروآ «كرهدبا تبارق بسک هلبرانادناخ ینارا رکح
 لئابق سور تقو وا .یدا شمریک هنسهرص لود
 كوس رې «هدهسيا شلوا فرطر ر هقررفت ا

 هني را دنک رلسور نانلو نکاس هدنس داو ك
 « ندنرلق دنل و عبا هب هب را عفانم اط رب ص وصخ

 ندببس ونو ؛ شلوا لصاح هقرف رب یی ندتهج و و
 سقل هدنسهزا را یرللغوا كلا 13 ندزاوا فالسوراب

 كعامرا

 یرهش دک یا .یدا شو هدنا روج كعا 9 ل

 ‹ كرەدىا هلند ام ینمان یال كن هیسور نوت هنس

 ۲ نو تروس کا كن هرو

 بويل وا مبا هنوناقو رلسنرپ شمپ .هدهسیا شمریک
 را هنر ام عطقنب ال هدنرلتب «نوجا طض ین رهش شک

 رله راع ون هک دناتافو یسر فکو ؛ ؛رولوت عوفو

 ؛رونلو هدلاحر رایسو تقوم .بویلوا ۳3۳
 الا كتک« ردق هب هحردرب 9 هیلع ءاس و

 یهدنتهج ییرغ لامش كنهیسور قح «بوللو هدنلا

EREیدراشمک هنلاح ت روهچ هدنف رظ نامز , 

 تموکح اه اب ةک داد هنخرات ۱۱۷ ند ۷

 وغو هردنآ) ندرلسنرپ هدننامز رمدالو نروس

 «هدافتسالاب ندناعزانم یکه دننیب راسنر (یسیول
 قرش لامش تنهیسورو نالوا یهاکتماقا یدنک

 كن هبسور نوت هسرهش (لادزوس) نانلوب هدنتهح

 هنوګ ر هش رل مسل رب هوتس وم كرهر و یمان کا

 یک كپ اهد تقو وا یرهش هوقسوم ۰ ی شوا

ETE E 

 هدنرلموعهددعتم كرالوغم هلبحورخ كاخ زکنح
 هدوروغون ناناو هدنسیلاعت برع یاهتنم كهسور

 بب رخو قارحا نوتبسب ین رمد فیکو یرلبرا
 لاح ر هقشب نوتبسب هنسهرادا كن هيسور یرلغا |
 اقا ین رل سر سور رللوغم . ردشمردتا نیک

 كدناخ قاصف تس

 رایکریو ریغآ هناخ هنس ریو ین رلفآوا بصن هلینامرف
 ندرلسا رب تقو وا . یدراشموف طرش یترامرو

 ها

 رلیا ردق |



0 

 رکید « نوجما قغاراب هنیرلناخ لونم , یرلضمب
 هكا وع ینرار رب ‹«كر هدیا تک رج یثراق مارال 4

 ES یرلسنرب هوتسوم هله . یدراریشیلاچ

 كالصح قلهرآ ر .بونلو هدنسهلئاغ قعارق ینهج وت

 یرایکرو كجهدیک هناخو ؛شعازق یخد نترومأم

 مرتب هن رزوا داراست ر راس ه دنس ه رص لع

 0د ۱۳۲۸ تا ۰ یدراذمالشاب هکمروس مکح

VEENتوک هدهوتسوم داد هنسب دالبم ځرات  

 یثراق هراراتات (هت.لاق ناوا) نروس

 كرهدنارکسع قوس یراق هردناسکاع یسنر (روت)

 هل_نامرف كناخ لیاقم اکو «هلک ء۱ تمدخ هراراتات

 وا و ؛شغنازق یتاونع ینرب كو ك هيسور نوش

 .یداشلوایخباپ كن همسور یرهش هوتسوم ندتقو

 نرق یصتلآ نوا ارابتعا ندهتیلاق ناو موق

 مکح سنرب زوقط هدهوقسوم كل هنان امن یدالبم

 2, هلذوفو توق كراراتا یرلادتا ,بوروس

 رربررب یبراکلسنرپ هیسور رئاس .كرهدبا ینکللصحم

 ییتیلکو « طبض ین رار هللا عفر ندهتروا

 كنس هزیکنج كولم قاعف تشد .یدرلشعا باستکا

 ,هدلاح یرلقدلوا مبات هنیرلناخ مع رق نالوا ینالخا

 هرارانات هللدصقم لالقتسا لاصعسا هد ۸ ۰

تات «هدهس رل ثلک یثراق
تسوم «قرهلاح هلعغ رر ا

 ۱ یهو

 ار ود ۱۸۰۰ ۰ یدزاشعا ت رکو فا

 سک هعفد

 یوو تفو ل د یر غ تفوقتسومو رانا فک
 ترا هرح ندننفرط هرکص ندقدروط یثراق

 كنسنر سورو هءرق كنناخ رانا < قر۹-مەنلوا

 كرهر و یان تبلاغ راکورلسور هلسدوع ه هوقسوم

 ۰ یدرلشعا نالعا ین رالالقتسا

 «قرهر | ندنه رطپ مور هینیطنطسق ین رااسیلک

 هک باضنا دیلوهرتم رب لقتسم هدهوتسوم

 یراشیا م ؛ یدرلشلا لالقتسا تیک ی هعه ذم

E IS 

 | یراروطاریعا مور هینیطنطسق ناوا یعجوا نروک
SEE DE CS ۱راز  

 3 دم كا جاودزا هلا غولوألاپ هذ وص ندنسابرقا

 هل رظن یٹراو كنراروطارعا مور هادی هاش

 ا یاونع «یسنر دارهیسور نوت » ‹قرەقاب

 نونم هل_ہناونع ا) لہ ساو یګ درد لغوا و

۶ 

 ا اد كد رلسنر هوةسوم هدهرا و د ید 8ا

 نانلوب هدتفلاخع

۳۳۵۰ 

 | و «بولبراص هحالس هل دصقم لالقتسا

E PO 

 سو ر

 ,هتشب ندکد تا هطاحا یتاهج ثکا كل هیسور یموکح
 « قرهنلوا طض هیلراقو هنوتساو هرفیا ندجوسا

 ندنرطر “ی ؟یشدلوا E E یزکد قلا

 رلذازف هور ا ندا ج ۳ ا یدنک یخد

 نازف و : شا طض ا

 دادرتسا ین رالالقتسا سس n ناهردزاو

 ۳۳۱۱ اتو هوقسوم تیاهن «هركص نكد دبا

 ی یوراغلوا خادم هتعفوکج

 كه رم س ام رد

 كرودف سار, هدنت اپ یدالہم نرق یکتا | نوا

 سنرپ كن( یرتیمد ) یردار كچ وکو یتافو دلو الب
 شل ا هنلالقتسا دب یروما *هرادا هدننامز كرودف

 هلمف الا ندنف رط ( فونودوغ سیرو ) نالوا

 همزود ) هدعل و ا طط 2 كذ ون ودوغ موق

 قوچر .هللروهظ كن فورعم هلک د ( یرتیمد
 كرلقازقو كرلتبوزج هلرل اما «هرکص ند هبلخادتابراح

E هدا ¢ E E ۳ هلب دادما 

 هلدرط ییرتیمد همزود كتير هدا ( شوت ۱
 راراپو هنبرب هد كيو تیابنو «یلیا طبض یکلسنرپ | تورث

 باج (سالسی دالو) ندنراسن رب ناتسهل هدهلیس هاو

 هراقاقشب راق كور هدنلخ اد هس ور یلیاسولح بولی دنا ۱

 رلماها یدافتسالا ندقلقیشب راقو :كردر و تمام س ۱

 طبض تلابا چاقر هدنتهح یییع لام” كهیسور

 . تقووا .یدرلذع ا دادرتسا یت الابا قہطلاب رلبلح وساو

 ی هیسور ,یسراپ و سنر لاصق رب ل(دوروغو ون ینبن)
 كمرحت ییلاها .نوجما سیلخم ندک اله ةطرو و

 لدهوتسوم ا لولو o EDIE 6 كرەدىا

 ور لاخم) ینوروت كنناق كناونا یحئدرد «هلجارخا

 راجو .ىدشملا سالحا هنتخ هوقسوم ی (فونام

 2 نالوا شمک هترالا كرليل وسا هلرادمل

 كن هبریس هدننامز «بولوا روبحم هكا كرت هتنرلپ

 تامیاض تاحوتف و « هده-یا شفلوا طبض یوتن

 سولح هد ۱۹۱4۵ .یدرویمهدنا هلاقم هب هعقا و

 _ تااکداز یني هارارابوت هدننامز كالساو لغوا ندا

 Ss لاها نالوا

 شلوا جګو جره هیسور «بوالخاب هکلز تعاطا

 .رلبلهل «بولب رب دصاب قاق ثي راقو تیام هدهسیا

 دادرتسا یرهش فک هلج نا زاو و لا جد

 یخد هیسور ضابب هللا هیسور كچوکو ؛ شلو



 گ

 . یدا شنل ا یمح كن را هوتسوم

 تاود هلا هسور قرهلوا هعفد كلبا هدننامز تل و

 هد 1۸۱ تاپ «بولود عوقو ه رام هدنسهرا هنامع 1

 ندتیکاحقح یهنرزوا یرلقارق غورواز یلاع باب 1

 et هتاعد اغ .هلک۶ا رظن فرص

 6 بودا داك راکم یلمخ هدهسور شست 1

 ترهدیا یعس هنحارخا كنداعم و هنسدقرت کمد ادص

 ۱ ناسا ی داوا و رغ هنناحالصا كورت لوس

 رادءکح ر كشوکر ودف یلغوا نروس تموکخ هرکص

 كتا «هنرزوا یتافو كول هد ۲ بولوا هب یضارا باصما یتسیلاها و كلتفچ یرلیوک رثکا |

 هدنعسا ( ورتب ) و (ناوا) دلوتم ندرلب راق یرا یرآ

 كناوا كرلروتک هتموکح سار یلغوا یص یکتا ر

 .یدشفلوا نییعت هیصو ( هبفوص ) یسهریشمه كوب 3
 بودبا قاتا هلرلبلهل یثراق هر ها تلود نداقو

 هتسوه قوا هنیزاچ .مدهسیاشمرتسوکوآ دف آ کا
 لبخ هدن-هرآ راتانلو هدنماعو هل ند ەھ وو

 تءاہن «هرکص ندنعوقو هلخاد تاراح و تاعزاتم

 هدمب و ؛شلآ هند یتموکح روما( ورت )هد ۹

 كرهزک یابوروآ نوت هلرامتسم ۳۳م مانر و هلتف ايق لی دشت 1

 لیصح یبیانص رثکا .كارهدبا كلەلمع هدرهقراف و

 زند هتد دنک .هلووع هب هبس ور هرکص ندکد سا

 هام رک ندقدردصاب یتفلقیشیراق كرلن اقاب هلرظن

 هلناتسهلو كبدنو ,هسالآ كن هنامع تلود هد ۸
 یزکد قازا « هدافتالاب ندنفی دا و هدناعاخم

 وافتالاب هلناتسها و ؛ طبض یتتهح

 تاود كلونو ؛ شا برح نالعا هرات یعکیا

 راشم تلود ورتب كوس, « هننرزوا یساحصلا هاو

 ریسا و بولغم یک «بولوا روبح هب هراحم هلبا املا
 ۔ه رام هواتلو هد ۹ نک.اشلاق قمر هنسلوا

 قیطلاب کیا طبض ندجوسا ,هلغمقدچ بلاغ ندنس
 کلا سست هداروا «بودنا ررق هد 8

 نوا لا رق جوسا ق

 ۱ هایوروآ ‹ كرەدىا ذاخما تخااب یرهش غرو

 | نالوا

 | هدننابراحم عقاو هللا هاش تلود یش راق هننایقفوم و

 یشراق هحوسا كورت كوس . یدشعا برقت

 ی-هدهاعم تور نانلوا دّتع هد ۱۷۱۱ و یی ولذم 1

 ١ دارت هاملاراشم تلود یتتهح یزکد قازا قت دک |

 نالیکندنارا هد ۷۳ .یدشعا روڪ هب هداعاو

۲۳۵۱ 

 تان هرییسو |

 یسهریطس ۱

 9و

 یناورش هد ۷۷۲ 4 و یتالابا دابارتسا هلاناردنزامو
 هلیسهریزح هبش هقناحاق هدنقرش یامنم

 اد روما كناتسهلو ؛ شعا طض ین را ءطآ لب روق

 هدهتمور ورت كور .یدشمالشاب هب هلخادم هنس هيلخ

 تاعناع كراسور بودا ارحا تاحالصا قوچ كب

 راهش رافو رلبتکم قوچ كب «قرهیشاب هنس هناراکبصعت
ERهکرتلشبا یرلن دعمو , شا داشکر الودح و  

 تمدخ هنراکفا یدنک قجتآ . یدیا شالشاب

 كر هرو یضارا قوچرب رباربهلیناونع قلن اکداز هرلت دی
 یخد ندفرط رو كناكداز ندفرط رب ,هلک 2 ریسا
 هننشک# كرلقژوم نایلوا كلام هلس هنیراسفن یدنک

 ۰ یدو باس

 یغروبسرت, هرکص ندهوةسومو فیک ورتپ كوي
 رود یعچوا رب نوجا هیسور هک ذا تخیاب

a NTهن ولج ثانولواپ ىج ر  

 تدم ا كد هنجرات ۱۸۰۱ ند ۱۷۲۰ یک

  داسفو هنتف قوح ر هدنقح یتارو قلروطاربعا

 ثکرا ی هدنفرظ تدم و .ردواع هلرا

 هدایز كا . بولوا قجوچ یتوچ در راد مگ
 یسجر درنو .ر دشم روس مکح رخ دا

 برح هللا هرنامک تلود هنس ترد ( هنفوناونا هنا )

 ‹ هدلاح ییدردتا فالتا E كس نوا «بودبا
EEقزح و یرلقامرا رسند هلا نو  

 كن همسورهدننافو كوب .یدشم

 هرتمولک برم ۱۵ ۶ ۰
 هتنازملا هنب راچ رکید .یدبا نویلم ۱5 یبیلاماو
 طط ی هدنالنیف « بوډا هبلغ هحوسا هد ۳

 یتونفلا راد هوقسوم  كرهدیا بواغم یهیسور و

 اب هنا زق یضارا 03 9

 . یدشعا ا د ییسایمداق آ هسدقت عیانصو
 ین هییطس ةحاسم كن هیسور هدشنافو كن و
 13 یسیلاما و ههرتمولیک مبم ۱۷ ۵۰۵
 هنرتاقلوم هک. هنر .یدشلوا غلا هن وءام
 ردق « ۱۷۹۲ ند ۲ ردهف ورعم هک د

 ؛ارحا تاحالصا قوح ر "الخ اد « تور وس تماوکع

 هرنامع تلود « ا تا ےظنت ینهرادا لوصا و
 هح رانق «بونازف ید ار ییدتسا هلح وساو

 هللا رند و یچرک « ینو رب نیق هلبرلهدهاعم شاو



OFTرا ۱ ۲  

 سو ر

 کد «كرهدبا طبض یرارب یهدنرهرا یرلارحم غو

 نت لک تلابا كون ر هلساونع «هبسور

 اقم كلنا تا اتسها «قافنالاب هل ا ارتسوا و هسور و

 هلیس امکح اوروآ یاس و رتلوو .یدشنل و 9

 هلکلت ین ردق كفراعم «بونل و هد هر اختو تبسانم

 ورق, كوب شد ول .هدهسیا شم+آ رابتکم قوچ رب

 زا E RON یرلیلبوک نوش یک

 ۔ عوقو قلقشیراق لوس ییار هدننامز ,ندنفیدلوا

 . یدشمریدصاب هلتدشو ربح هد یرلن و « بولو

 ۱5۹۸۱۸۷۵۰۰ یسهیعس اقام فتش وز هدنتافو

 .یدشلوا غلاب هنولم ۳۰ یسلاهاو هب هرتم واک ب ص

 تلودیثراق ه هسنارف ادتسا ولواب یجر یراو كلوب

 هدایلاتبا «یافتالاب هللا ایرتسوآ و هرتاکنا و هسافع

 زکلاب ندنفرط یرلةفتم و ؛شعا هراحم هلرازسنارف

 هرزوا تکا طبض یناتسدنه هد ۰۱ یلغلتار

 ینافو ندا فقاعت « هدهسیا شما قافتا هلتراپا وب

 راو عنام هنسارحا كتي و

 ندبا سولج یسهنس یجنرب كنمدالبم رضاح نرق

 رامرات ییابوروآ كتراپانو یتدم دردناسکلآ یجنر

 دارا رشنارف « بودا فداصت هن امز رب يدا

 هدعبو قارحا كرش و و یشیرلبا ردق ههوتسوم

 هیسوریو ایرتسوآ و هرتلکنا یشراق ه هسنارف كن همسور

 .ردندتناعوقو لوس كا كتدم و یا قاثتا هلا

 -عوقو هبراع رب هصیق هلحوسا هدننامز روطاریعا و

 «یکینیدنل وا طض یا كن هدنالذیف «بولو

 «هیاراسب هلیسهدهاعم شرک, یغد ندهنامع تلود

 «قرهللوا طبض رار ضعب ید ندهساةفاقو ناراو

 ۱ ۱ ۱۱ ۱۰۹ یه هام تور

 وا غلاب هويام ٤٥ یسلاها و هب هرتم ول هک

 ( هلوقم ) یردارب یھ کیا هد ۱۸۲۰ ینعل هدننافو

 بودبا روهظ قاةشیراقرب كو غا ردا سولج

 هدنرگ تدمو * شا افطا هلتدش و ربج یتو هلوقس

 هلس هد> راځ ییح اواو ندنزارا تدش و راح

 یغلقشی راق دارا راحم هد ۹ «هلتم دخ هنس .هقمت و و

N یک ONT را نا E 

۳۱۳۵۲ 

ب یخ هدهیساقفاقو یناوعخ و ناوبرا ندناربا «بون |
 ر

 هب هسامع تلود هرز ٍا قوا یرتا یسهدعآسم

 ۹ سونافتسایآ هد ۷۸ «كرهدنا برح نالعا یثراق |

EE, 

 ازت دارا کی دا هلبارئاس لود .یدیشهردصاب

 ۱ ۱ «بور دصاب یخ د غلق شر راق تا اتسهل « یکی دتا طبض

  هن وط هلبس هده اعم هنر داو ؛ شت االبتسا هد نس هج راپ ا

 ر رادقمر هدیلوطانا و یراهطآ ضمب یهدنبصنم

 ۱ هدنسهبرام عرق رومشمهد ۱۸ ۵ ه قجن | .یدناشلآ

  هراغو ندنرهق بولوا بولغم ندنفرط هقفتم لود

 كن هسور هدننافو كلو . ردشعا تافو هدنسانثا

 هب هرتم ول, a ی. هیڪطس حام

 ۶ نالوا یناخ . یدشلرا غلا هويام ۷۰ یسلاهاو

 اضمالا دعب نسهدهاعم سراب LE FY یعتکیا

 ۱ لداع « بودیا یعاسم رصح هیلخاد تاحالصا

 یرلیلبوک < هلغاوا رادمکح رب هاوخربخ و ملح و

 1 ۱ هشراب دنک یار هلکغا كلام هنرلهیصخت تبرح

 تاحالصا قوچریو ؛شمرو ید یضارا كج هیاشیا
 . ص هج[ ورو بولوا قفوم هبهبریخ ترا تنی ار
 ا زا هزار هما هظفا# یلاسم و
 ییساکلا هیسور « كرهدا كلام طبض قوح رب

 هلعاخ هودخ و ؛شع | عیسوت ردق هدنقوخو دنفر مس

 . -وکح رخاوا یا . یدبا شعشایغوا تقو یلبخ

 نیت کو افنا ییدتا هلبا ابرتسوآ و UF ةن

 كنلود اوروآ راس ندا E MOE اکو و

 ۔ هدهاعم نیار ندبا وغل ینو ًاقامتمو ییسهدهاءم

 ارا هدایوروا ندهراح و و ؛شعا اضما نس

 ۱ ص راق هداسا و 2 نانا و هدنلا كن هنامور كەس

 تیاهن . ردشعازف یتراته> موطاب و ناهدرا و

 تعوکح موبلا « كردبا تافو الوتقم هد ۱

 ۳۱۱ لا جرا لغدا نانو هدکمروس

 . ردشع |

 1 بودا ا ترد گراد یک ور

 ۔ واج خیرات هلراراچ و رل ارپ كوب نروس تموکح
 ۰ ردرز هحور یرلس
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 ( هدفیک )

۲۳۵۳ 

۱ 
 ۱۰۲  رالسوایوسیمنکیا | A كيرور یجنرپ ۱

 ۱ ۹ دول وووس یجنرب ۸۷۹ ؛ یعو ) خلوا

 ۱۰۹۳ قلوپوتایوس یعنکیا ۱ ٩۱۳  یرور نب روغیا
 | ۴ ربهدالو یینسکیا ۱ 1 هغلوا یسهح وز

 ۱۱ والسیتسم یجنری | +٩۹ والسوتایوس یجنرب

 ۱۱۳۲  قاوپورای یجنکیا | ۹ قا وب وراي یصقرب
 ۱۳۷ والسدجای و AA ربمدالو 2 1

E۱۱۳۸ دولوروسو یعنکیا ۱ ۱: ا وپ وتايو  
 A روغیا یجنکیا AS والس وراي یجرب
 ۱۱4۰ والسابسیا یبتکیا | ۶ السا

 ۱۹۹ یکوروغل ودهب رو ىت رپ ۱ ۱۰ ۸-۰۷ والسسو

 هقرفت كل هنس ۸٩

 ( هدفک )

 4۹-۱۱۳۹ والس و ابوسیعنچ وا

 I-A ثرور ےک

AE Aa 

  eرالډتور 0٦-۱۱١٤

 کیا | ۹۷-۱۱۵۹ رالعایسیا یب
 کیا

 < وا

 نام ور یک ۱۱۱ ۰ والسدتسم کا

 | ۲۶-۱۱۱۲ والیتی چ وا | A  عوبرو بل
 ۳٩۹-۱۲۳۰ دمدالو یعچوا ۱ ۵ والس و راییجنکیا

 | ۳۹۰ لاغم یجنر, | ۹ نامور یعنرب

 ) هدهوقسوم (

 | ۳۸-۱۲۱۳ هیرو یجنکیا | ١< ۱۱٩ گسي ول وغ و هردنآ
 ۱۲۷۸ نب ط:طسق ۱۱۷۰.۷۷ لاعم یعنی

 4۰-۱۲۳۸ والسوراییج ن کیا | ۲۱-۱۱۷۷ ؟دول وووس و یعنچ وا

 ( هدهوقسوم هدو هدربمدالو داد هنگ رات ۱۳۳۹)

 ۱۳۲۳ یرتیمدیجذکیا رو | ۱۲۰ والسوراب یجذکیا

 ۱۲۲۹ردناسکلآیینکیا روت | ۱۲:۷ والس و ایوسیج تچ وا
 ۱۳۲۸ هتیلاق ناو ا یجنرب | ۹ ج والسو رای هردن آ

 | ۰ نویس | ۱۲۵۲ یکسوت ردا کای جن رب

 ۱۳۰۳ ناویا یجنکیا | ۱۲۱۳ والسو رای نچوا

 ۱۳۵۹  یرتیمد یجنچوا | ۲ لیسا و یچنرب
 ۱۳۹۲ یسذودیرتیمدیجندرد | ۹5-۱۲۷۰ یرتیمد یجنرب

 ۱۳۸۹ لیساو یعنکیا | ۳-۱۲۹ ۶ ایردن آ یحنکیا

 ۱:۲6 لیسا و روکی چ.نچ وا | ۶ لیاد
 ۱:۰۲ ناویاكوییجذچ را | ۱۳ ۶ ۰. لیماو یادزوس
 ۱۵ لیسا و یجندرد | ۱۵-۱۳۰۱ لایه ین کیا یلروت

 | ۱۰۳۳ (راچ) ناوبا یجتدرد | ۹ هی دو یچتچ وا

 یرلرسن رپ ینامز ترتف ۲

 | ۱۰6 یرتیمد یعشب هتخارس ۱9۸: رردق ېک ر

 | تا یسیوع ل ایسار ی وی شو | 1۹۸ فونودوغ سيروب

 ۱۹۹۹ سالدهدالو لهل | ۰۵ رودق یح کیا

 یسهلالس فونامور ¥

 | ۶۵ هثیرتاق یجنرب | ۳ الاعم یجذچ وا
 ۳. ۷ ورتد یجذکیا ۱۹:۰۵ سدسکل آ یو

 ۱۷۳۰ هفواوا ههآ | ۰ رودف یحذچ وا

 ۱۷:۰ نا ویا یجنتل ١ | ۱۱۸۲ ورتپ الو و نآ ویا یچخشب
 | ۱۷:۱  هنفورتد هتیا"ربلا | ۸۹-۱۱۸۲ (هیصو) هیفوص

 ۱ ۱۰۰ ورتپ كوپ زکلاپ

  EFE. ۴ E ROEارا یاس ادب ات اد iA, A aa ۰ 1 اب ات

E 

 یسهلالس بروتوغ نیاتسلوه
LA 

 E عا ۱ هه رک ۰ اک اک چ وا یتکی كن ها رجلا
 ۱۸۰ هلوقیت یجنرب | ۱۷۲ ورتپ

 ۱۸۵۵ رداسک ۱ ینکیا | ۱۷۲ رتاقیح:کیایسهج وز
 ۹۸۸1 رداسکل آ یج۔نچ وا ۱۷۳۹۹ ول واب یر لیغوا
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 وا یخرات یا ول هلا هلصاف رب دیش زا

 [ ۰ رد راشعا سولج هعفد کیا رلنال

 در لکلل وتق ( ٩۳ 1000۷ ) س تنس
 هدنخرات۱ ۲۹۵ .بولوا ندنرازب نع ۱ تم

 هدنشاب ۲۰ و ؛ شمغوط هدنرهش هبلبتتوم کان هسنارف

 «هلدصقم كا تمدخ هرلن الوا التبم هبابو «نکیا

 هک هیات هدانئا 7 > كل هتسخ و

 نوط 1 ید یسدنح

 تملک در کد تا
 9 ندسنفرط ییوک كور ندنداز ءهدلاح
 ٤ ا ا ندنفرط یجوآ وب ۰ قرهلراقبح

 سبح « قرهنلوا نظ سوساح هدشندوع هنتکلعو

  وتسغآ .ردشعا تافو هدنادنز هد ۱۳۲۷ .هلنفلوا
 هنوعاط و ؛ رونلوا ارحا یسطرو هدنس ۱۰ كس

 ۰ راردا دادتسا ننس 5

 هدنسهشوک قرش لامش كناتسناففا | هاو
 كحوک رب هدنسهطخ ربماپ تاو | ۵ 0

EESهدهسیا مات هنغلناخ ناشخدب  » 
 ناخ رکا نما SpE 3 مولا

 نالعا توس ى کی دلک هرو ا ناشخ د

 هلرک, د مان و باق سم میان و اب و

 «بولواترابع ندنرل داو كن

 ۔ وک كب یساوهو بآ
 ارجا « بولوا هدنراهدار ۰ یسل اها و

 . رویلوا منام هنیشکت یسارشو عیبارسا نانلوا

 و ۷۲

Roucher) ( 4ندنسارعش هسنارف )  

TT 
 ر دقت نسهط رغم تاکرح كنالقنا هسنارفو ؛شمغوط

 وا مادعا هد ۱ ۷۹۶ هدبنامو )تشنه ,نوهکیدا

 ۳۳ رو رز یا کا نوا ثیهتس ۰ رده

 یراآ ضم راس و یسهموظنم ر لزوک هدنلو

 . رد راو

Roche-sur-Yon ( ( 

 هدنتهح ب یع تان هسن ا رف

۱۸ 

 نوروس شور



۸۳ YT: سه ى Nfs 

 شور

 | ۰ بولوا هبصق رب یزکرم كنتلایا (هدناو) عفاو
 | كسراپ ۰ یدروللوا همت ( هدناو نویلوان ) هلیتقو
 اف
 - اقت هطقا كنطخ لو ربمد چاق ر «قرهلوا هدنرانک

 بتکم ییخاد ,یسلاها ۸۷۹۰ «بولوا عقاو هدنعط

 ص وصخم هکمر دشیت رەب مو نص « ید ادعا

ESS SS 
 رد راو ی.هن .

 قرشك هبسور ( 8۵۵6۱:۰16۵ ) | وه

 ¢ بولوا لوکر هدنتلابا همس و را | ہو ر

 .ردیسب ونج كا كرللوكك اوب REE (روزام)

 | «بواوا هرتم ولیکم بم ۲۲ یعطسو هرتمولیک ۲۱ وب

 كلوک كچ وک چاق رب . ردعقاو هدنءاذترا هرتم ٥

 ۱ هنغامریا ( هوت سیو ) یهایم *ل صف و ریل آ ینراوص

 ۱ رد

)Rocbecbhona r)هسن ار ف . 

 ۱ رز

 هصق ر یزکص اضق هدنغ هرتمولک ۲ دژوهلو

 ۱ . ردراو یس هةر اف ناسروو یسل اها ۶۱۹ «بولوا

 راوش شور

 یغاشآ )ان هسنارف (0۲۱[1۱06۱۱۶)

 | ( هتنراش ) و هدنتلابا (هتنراش

 قرهلوا هدیراقو هرتمولبک ۱۰ ندنیصنم كن رپم

 هلکسا یرکسعو هبصقر یزک اضق هدنرانک غاص

 یکم یلخاد «یسلاها ۲۲ ۱٩۲ «بولوا

 هبرح ددعتم ,یسهناسرت «یسیبط بتکم ,یبتنکم هبرحم
 E هتفخ یرکسع یال «یراود

 ص وصخ هنبوآ یفیلاب هننروم و یتراجت ثاشیا «یتام
 .رد راو یرلیگ

 ۱ روهعشور

 مدام 6 روف ور ال . ۰

 [ ۰ هلو تمجایم هنس دلوفوفشور
(Rushelm ( E۲ اقا ای را  

 ر لصتم هنرهش رتسحام هدزتلابا ۱ رد

 . رد راو یسلاما ۰

 | ت نع. كیهسنارف Rocbelle) ( ۱ ر
 كنتلابا هتنراش یغاشا عقاو ه دنتهح

 هرتمولک ۰ £ كسراپ تولوا هبصق ر یزکص

 هدنسیشراق كنسهرزح ( هر )و هدنسیونح بي

 كشوکررب داسا كن همق و هبق 5 هدنرزوا سام ۱

0 6 ۰ 

 .اصتلا لح كلو ریمد کیا . ردعقاو هدیوق رب عقاو
 «یتکم ددعتم «یسلاها ۱۷ ۷٤١ «بولوا لاک هدنق
 نوف «یمهناطتک یواح یدلح ۱۱ تو «یسهزوم

 «یرهتراف هراسو تن أغ «یسایمداقآ تاس داو عیانصو

 ۱۳ ۱۱۰ یراهاکتسد صوصخ الاغا یافس

 ۴ . رد راو یتراجت ثاشیا ك و

 « بولوا ندور و نیمع# | ںوسور

 33 ۱۸۱۷ و ۰ شعوط هد( تسر ) هد ۱
 طرح رحم «بولوا نم رس هب رک ر ا تافو ۱

 اس وو ؛ شعا تحایس چاق رب «یلونح و یدنه

 «کیناخم نفو هیمیبط تمکح .یک ی نیدزاب یعرلتح |
 ۳۱۱ تو أ فلات یخد را جاقرب ئاد
 دوتا داجما

 a ح طاطسف و علم هر ەز« ۳0۳ ۱ ۰
 «بولوا ۰7 ر عقاو هد رو

 لس هدنسهشوک ییونح تو هدنامز هیسایع یافلخ

 ت یدشفل وا زر ساقم 5 نوجا

 را هدکد تا حق یرصم < ناخ میلس اطلس زواب

 . یدشلآ تعب هداروا ندرلیرصم « بوریدتا ان
 نولوطین و هبسأیع ءافلخ رد اق مویل وا هوو سابقم

 هسکارجو هب رخ كلام و راس واو رلب دشحاو رایمطافو

 ۱۳ ۱ 1۶ا قوج را هددرزبو هدر
 وع را كنس هلج یدشفلوا E هناسرت 9

 E و olam ( هم
 لب سد 3 هص ور

 دایا تلودو هدنسهبمالسا تلود |

 راس لب را ا دیک ا 6 بولوا هر و هدن رق

 ۶ ۰ ناله راشا سهام یواح ینرلهرت كتاوذ قوح

 رد رومشم هلغل وا

 -وغاریس ین ) هطسقرس هدسلدنا 13
 عقاو هدنس داو هنولش و قه( هس رد

 رولدا نام یوج توقاب غی دل وا هلو 1 کم

 وم كن هبسور ( ۱۱۵۵۸۱۵۷۵۲ ) نا
 ۹ كفلبه ومو هدنتلابا فله ( 1 اغور

 كزغامرا (ریند) قرهل وا ه دم سع ب ودح هرتمولیک

 هنفصن « بولوا بصق رب یز کس اضق هدنراذک غاص

 .اها ۱۵۱۵ هرزوا قلوا یدوم یرادقم برق

(Rochon ) (3 رها شم هسنارف  



0 

 5 KE ی

 اف 9 لر

 . ردراو قراجت فالشما ا هحاغا و و

 تیب وش .شعا ئام .ردیل
 یعور

 - را را
 بمقر 0 هک ملانیع وا یافح زا

 تسدک دادرب زا هک مدار و رذأت ز ۱ داد

 ندنلاحر هاش رکا و ندنسارعش ناتسدنه س

 | هدنخ رات ۹۸۱ بولوایعاشرب صل هلصلخحم و ید

 ۰ ردشعا تافو هدناتس ةا

(Rof)هدنتهح یلونح برع كن هبسور  

 هلن اع هدنتلابا هلودو هکر درې رب فور

 «قرهقآ ندنجما یضارا ماطر قاقاطب یرغوط هقرش

 هنغامرا ( غو ) هرکص ندنایرج كلهرتمولیک ۷

 . رولکود

 ناطلس رود ( س نیما دم ) 3 ۶

 دما دیع و ناب ناح دو شا تور

 م ا >

 ف و ر ۷۳۵0۵

 و وترب یررظ یخ ادو هیکلم هكرچ | ۱

 ٤ ا ار نسح e ph روما تدم برق هب هنس

 ید یتراظن هباخاد هدنلنع كناشاپ فک اع هدعب

 لرع هدنراسولح فنا دنجا دنع ناطلس هدتخرات
 بصل هنتسابر هبل دع ماکحا یالاو سلاح 3 قرهنلوا |

 و «بولوا مظعا ردص USANE شل دیا

 هدماقم و تدم زواج ین هنس قجمر یخد هعفد |
 د 8۸ «قرهنل وا لزرع هد ۷ «هزکص ندق دلاق ۱

 E هنسو <« هنتسایر هل دع ماکحا یاالاو سلحم

Eر هدنحر أ ؛ شغلوا نیست هر امغع ترادص دنسم  

 روما “هر ادا تدم نواخم ی هنس ترد یخد هعفد ونو ۱

E. ۱قرهنلوا لزرع هد ۲ » 

 | ندارزو شیک هات را ب هعق د ش هدساخ

 ڪک یبقو و هان زور . ردملوساتسا « بولوا

 غوا كن دنفا دعس د نالواشفل و 3ار وما

 لاع ردص و ؛ شوط eS E «بولوا

 ترادص هدنخ رات۱ NNN ‹هلماودهنسهطوا

NASبولوا یرادرتفد لوا قش ەد ۲۹ «یاقیاق » 

 «ییجوتکم

 ۰ ۰ I 4 ۱ شب اج هک« شب هدهعفد چوا یځد هدنرود ناخ | نویامش باکر مد ۲۲ یی

 تی اساخ هد1۸ و ؛شلوا زر هب هيلا س

 هدماتم و EE زکلاب هءفد ول < بولوا

 TVs اا هب هل اع سلاح رهن . بولاق

 بودا تافو «هدلاح ینیولوا زواع* یخ نایک هد

 م ا رفد هدنراوح بوب ینا ترضح

 ر لتارد و

 دا دمع ناطلس و هد هعف د ۹ هدیرود ناخ "ا

 ماطر « قرهنل وا عیدوت ترادص رهم هتس کد هو

 | _دتسم برق هب هنس چوا ما سا هيسابس لئاوغ

 | هزقاسو لزع SSE ‹هرکص نذقدلاق هدنرادص

 ۱ شو
 هلمم اعص | یتاما لداعم ED هنغاعس دمو هک

 قالا یلرکشعرس قرم ہد ۷ .هتنلارا

 ‹ قرهنلوا وفع هرکص هنس ر « 0

 ۱ هما و د نارا هد ۸ بول وا بص هنتلابا مورضرا

 هد۱ ۲۰و یا را حم دح مرام نانلوا دو

 رماو هل رغ اس س دق د «بلح هد ۳ «ینومطسق

 4 ۷ «قرهنلوا بص هنتلایا ماش هلسس هو الع قاحام ا

 «قرهنلوا | هداعا یرازوو قالطا هنسوا هس هدهسیا

 1 هد ۸ و .هنغلف رصتم بح اص راصح هرقو اشتنم

 كن اشاب دمشر هدنناضمر هروکذم هنسو ؛شفلوابصن

 | هترادص دسم بنات «هنرزوا یتواسا عوفو هدهنوق

۱ 

 ی ترد نوا هد هعقف د

 ۱ 8 تمحاص هنسهدام « سوفور » ] 1 )
 راش ) كتەسنا ره ( 6

 دا ( ۳3 ۱ ك ور

 هرتمولبک ؛ ۲ كلوفن او هدنتلاا |

 . اها ۳۳۳۳ .بولوا هیصق رب یزکص اضق هدنلامش

 ESS e یلخادو یسل

 رها شم مے دق ات ۱ ۰

 هلامحا E ندنسام طا | سوفو ر

 هدن رخ را ۱ N دالملا عل a روک

 بط . ید رواشاب هدنرهش غول ای یع) ( سفا) |

 هاب ران آ ضع هد .دقح تو یسهم وطنم ر هدنقح | | شلوا رومآم هتماقا هدهسور هللا عفر یترازو ةبتر ۱

 راد هن رلقل هتسخ كرو کلا 2 قلات ر

 ا هنلو یراهرقف شعب

 . یدردنا 3۳ 0 هل امان هیکی رح باصعاو
 نا ؛بولوا فورما لا ( سفور ) هدندنع رلب یع

 یتانیلأت رز هحور هدنس « امط الا تاتبط » هعبیصا ینا



 دف ور

 ۱ نیمب رالاباتک» 6 « الو الا باتک» ؛رودبا دادعت

 ةهلاقم» « ناسنالا ءاضعا هد باتک» « « ةلاقم

 | ین ةهلاقم» .« ءالا نم عزفلا اهم ضرم ىل هلعلا ىف 7

 | ینضرعت قلا ضاسالا ىف ةلاةم » ۰« رارلاو ناقربلا

 رب دن باتک » ۰ 6 معلا صيقنت ىف ةلاقم» «« لصافلا

 باتک» « « هم ذلا ىف هلاقم » ‹ « ببط هرضحمال نم

 ةلاقم » « « بارلا لامعتسا ىف ةلاقم » «  طارق بط

 ظفح ااضق ىف هلاقم »

 ٠« مب رلا ىح ىف هل قم « & عرصلا ف ةلاقم » «« هعصلا

 . « نابحمال یتاوالا جالسع ف

 هرس دتلاباتک » 6 هنرلا تاذو بجا تاذ ین ةلاقم »

 لامعالا ىف هلاقم » «« بطلاباتک » « « هابلا باک »

 «« نالا ىف ةلاقم» « « تاناتسراهبلا ىف لمع قلا

 ةلاقم» «« راكبالا ىف ةلاةم » «« قارثلا ىف ةلاقم »

 ىف ةلاةم» « « رفاسلا سدن ىف ةلاقم » « « نيتلا ىف

 یةلتاقلاةبودالایهلاقم» « « قلا ىف ةلاقم » «« رضلا
 له ىف ةلاقم » «« هناثلاو ىلكلا لاع ةبودا ىف ةلاقم »

 ««ظفملا ىف ةلاةم » «« عفان معالولاف ءاودلا برش دن

 وب سوسونود ةلع ىف ةلاقم »
 هل اعم » « « ةخ وحش | رس دن ین هلاقم » 4 تاحارا

 ىف ةلأةم » « « نیا ىف ةلاةم» «« ءابط الا ایاصو ىف

 | ق هلاقم» « « حیا

 سا و “¢ ملخ ای ةلاةم» «« ةدالولا

 «« طارق یر ىلع ةنمزملا ضا سالا ف ةلاقم » ««ثمطلا

 بيبطلل ینین اي” ةلاقم » « « ةيود لا بتارص ىف ةلاقم »

 « « لافط الا ةسرت ىف هلاقم» 6 لطلا ع نا تا

 «« لولا ىف ةلاقم » <« سآرلا نارود ی

 ةلزنلا ىف هلاقم» « « اسوس یرد قلا راةعلا ىف ةلاقم »

 ةلاقم » « « ةنمزلا دبكلا للع ىف ةلاقم » « « ةثرلا ىلا

 . قف هلاقم» « « سفتتلا عاطقا ل لاحرال ض رعی نا ی

A N Eعرصي  »» 

 ةلاقم» « « ةمخأا ىف ةلاقم» « « یلابلا رب دت ةلاقم »

 الا یف ةلاقم » ا ةلاقم » «« باذسلا ىف

 او نوتم كد ات . «ابسمللا ف ةلاقم » «« سو

 ۱ هدر رع كنسهابخ رب «بولوا دوان "الماک نامه ىسەس

 ۱ . ردکرک هلو یرلهجرت
 ) Rufus ا )

 سوتسف سوفور
TE NEES A 

eT NN داليملا لبق «بولوا ندی 

 تاک کلا راد هنس هم رات لاوحا كن رهش امورو

 0 ردشمزاپ

۲ 
4 

۰ 

۳۱۳5۹ 

 کر * ءفارا «بولوا هطا رب عقاو هدنزاغو ( رییماد )

 2 كکوت كلا « بولوا هرتم ۱

 لوط كنسار

 هدنچما یغامریا ( یی-یسیم ) هدنتبروهچ ( سینولبا)
 .ردهرتمولک ۲ کاو یو «بولوا هطا رب لزوک

 تان او ۶۵ ۰

 SBE ۱ افور

 ندا یرلتی هدیلاو ایداقرآ ءهلنامبن ندرلغاط اک
 ابداقرا هرکص ندنایرح كلهرتمواک ۱۳۰ «قرهقآ
 . رد ( نودال ) یعدق مس | . رولکود هنن زفر وک

 هدس اش رف !ا ۶6

 9 ۲ 7 ۰ قسیفور
 راک ۱۰۰ ككن (ینولتنس) و هدنلحاس كنتک

 كانت هدن نییرغ بوج
 .ردراو یتراحم كاشراو لو ریمد «یسلاها ۵۰

(Rok) ) ۰ایسنورقیم كریبک طيح رحم  

 ندنرازح ( هنلوراق ) عقاو ی رزیف نور

 رازج هنیلوراق «بولوا یمسا كەر زج كلج وک جاقر
 ةحاسم كن را هطآ قور .ردعقاو هدنرلطسو كنس هنج
 99 یسااه او هرتمولیک عب ۱۳۲ یسهیعطس

 ۱۳1 ۰ ودشک ۲ ۰.۰ هروک هنیمخت ر رکید و

 یغیدلوا یت مآ « بولوا ترابع نده اج م *یضارا

 هلنامرواو كسکو لکشتمندتلازاب راکه دط سو «هذلاح

 یسهظا ( لوت ) نالوا یرلکوس كلا .راردروتسم

 لوظط ۱۹۳۲۹ ۱۰۳ هلبا للامم ضلع ۷ ۷١
 . ردءقاو هدقرش

Rook )دک عع رحم )  
 PEI یر هطآ هاتر یی هلا قور

 ۔ولیک ع برص ۰ ۵ قم هک نام .ردنراع ندهن
 .افترا هرتم ۰

 ۰ رد هدنع

(Rockall) (رحم  LZهدیسالطا  
 هدنرلتبحا هرتمولک ه ۰ ۰ كن هدنالراا لاقور

 لدهرتم ۱۵ قهر اد طرح بولوا هطا رب كد وک

 ۰ ردلکد هدایز

ID 7هرتاموس ( 110120 ) نکور دوخ اب  

 2 هدنسطسو مىق كنس ەر زح ا ناقور

 ۰ رولدکود هنس ەر زج ه.ش هقالم 6 بولوا قامرا

 هود هدایز ندهرتمولک ۳۸۰

(Rock Island)یاقت  

 لب همت كلام هد لامس ۱ دالا فورد



۱ 

 قو ر
ES 3رر ههبصق نالوا یمانمه ایرو ه ( هنیلوم  

 رب هلا یر وک هنب « بولوا طو م هللا یر وکر يمد

 هجا لوس رب هطا و . و شد لو رب د

 . رد هدننروص

Rook Island , 1كلام (  
 وهج E ۱ دالساقور

 6 هدرا لاوس كنغامرا ) يم )  هدنتر

 هدنسی رغ لام هرتموایک ۲۰۷ 2 ( دلیفتیرپس )
 ِ یرکص تلاا هدنسیشراق تنهطا نالوا یمانمهو

 «یرللوریمد ددعتم یسلاها ۱۱ ۱7۰ بولواهبصق

 «یتکم كوس ترد «یرارواو رلشیا هدنروص قم

 . رد راو یتراجم كاشیاو یراهق راف ددعتم

Rock River 2اش | )  

 (هوو )و ا «بولوا رہن کیا هلمسا
 ( ويس غب ) عات هب (یروسیم) .هلایرج هدنرلتروهچ
 .ردهدنل وط هرتمولک ۰ یسارحم .رولیکود هنر

 هدنرتبروهج(سینویلا)هبا(نسن وقسیو) یرکید -
 رولیکود هنغامربا ( ییسیسیم ) ندلوص ۰ قرهقآ
 ناضفزکااب بولوا هدنل وط هرتمولنک ۵۳۰ یسارجم

 . ردا هنافس رس هدنامژ یهابم

 ندنرارادرس كناراد (10۵10)

 ,بولوا یزق ك ( تراب قوا ) ۱ هناسقور

 نانو هنذاق رب نانلوا ندنف رط ردغكسا دوس

 ( نشور ) « بولوا مسا نارو ندنفرط یرلخروم
 رک راک هتل وا 2 لد ( رایشوه ) كنیردیو

 هرکص یآ چوا «بولوا هلماح هدتنافو دردنکسا
 هاند لغوا ر ناباوا همس (شوغار 1(

 یغاتروا نالوا لکنا ٤ یافت الاب هل ساق درب ¢ هلکماک

 یلغوا « لتقلا دم) ی ( هرتاتسا )

 .(سرق دیروا)هلنا (سوگدیرآ بیلف) و ؛
 ریسیل ون ) هدعب بود قافتا هلا (سایبهلوا) یراق

 ك ( ردناسق ) و : شمریک هنس هبا تح ل( نوخ

 هلیطبض كل هبصق وب « بوناپق هب ( هند ) هدنموېه
 .وییفءآ ) ندنفرط ردناسق .هرکص ندنلتق كساسلوا

 سبح هد (سیل
 . ردشفل وا لتق رار هلدغوا

 اطلس ینوناق a ریال 2

 هد هه

 ثراو هو از کس

 شمر دتدیناط

 لوا هل نددالىم دعو .«

۳۳۷ 

 شعب یشراق
 ۱۳۳۲ .مدهسراششاوا مادا ندنف رط (نابردآ ) ۱

 حر

 هنسهدلاو كناطلس هام رهم هلا نا یا لس ناطاس

 .ردعسا نیرو ندنف رط رلدلاپوروآ

 :اوس کد هرقفق 5 ۰

 و ۱ نالوسقور
 هرلبلامور هدعب و هدادریم « بولوا موق 9 ا

 ندنرروطاربعا مورو ؛ شعا رهراحم

 تام ءسوز .یدرلشع | ام یکلام هدایز ندتمدخ

 .ردن ونظم یرلق دلوا لندن دادحا

 نور وآ هدهسنارف (011[10008) |
 هدنساضق (قر رف ا تنس) هدنتلابا 7

 ٩۷۵5 هدنسلاعع قرش هرتموانک ۸ كز اضو زکص و

 ا او بولوا ۹ص 7 كح وک یواح یب لاها

 هدهسارف -ت-.درومجم هلب زرین لوبقم كم فو رعم

 . رد راو یخد هبحانو هرق چاق رب ۹# هلع | وب

Rockford ( | ) كن همت كلام 
 در ومف
 ۱ :ترومجا ( نوا 2

SOLES)هدنساق رش لاش هرتمولک ۷  

 «بولوا هصق ر هدنرزوا یره ( رور قور )و ۰

 ر لزوک هدنرزوا روکذم رېن « یسیلاها ۰

 روناوا ك ر هلس وص كر رب کا « یسیرب وکر بمد

 راثس و یکم چاق 7 «یراه قر اف ۶9 و ددعتم

 . ردراو یسهبلک تام

Eاع ا  
 -(هتسوغوآ ) و هدنن ر وهج (نم)

 ی رزکصس تلابا هدنس ونح قرش هرتمولک ٩ ۵ کار

 ۰  بولوا E همصق ر

 یرلن ورف جریک كوس «یرلهاکتسد صوصخم هنلامعا

 مالغاص و

 ِ «یسل اها ۰

 . ردراو ینایا
 كنهعقج كلاع (۱۵۵۱۷۱۱۱6 )| ۰

 وت) «هدنت ر وهج (شرفشکت فا ) لب وئر

 قرش هرتمولبک ۲ ۵ ك (دروفتراه) و هدنتلاا (دنال

 هدنرزوادلرمر نابکود هنلوک (یسینسا)و هتل اعت

 دمو یسل اها ٩٩۹۱۰٩ «بولوا هبصق رب دی

 ۱ ندن ران داق كن رلت رضح ناخ نايس

Ao 7كنوص هلن سعود ندنعاقرا الو رم رم  

 ۰ ردراو یر هق راف قوح ر

 هرودامرتسا دزیکترو ( ۸۵ ) ۱ مچ
 AN لب هب a ۱ هف ور



 یی سا ی ی

 و
 یامش كىوق یمنیدلوا بصنم كن رهن جات ۰. ردس

 .روددا لكشف ینہ ریس

 نوتیماهقور
lî (Rockhampton) ۳ 

 مقاو هدنسیق رش م EC كامل ب

 ۱ ت لابا ( نوتسخنوبل ) كنتموکح (دنالتسنک )

 ك ( نایسی رب )و
 دو كرو هدنرانک كرن ( یورعق ) قرهلوا

 «بولوا هبصق 5 اص ا

 لورم د دتع ی رعوط هی رج ا .یسلاها ۰۵

 یتراجم كاشیا ك : یاو هدنرزوا روک ذم رهن

 ك یسهرظنم .ردراو یرلن دعم نوثلآ هدنراوحو

 .ردرغآ یساوهو نزح

Rugby ( | ) | ابا قوراو كن هرتاکن 

 هرتمولک ۲٣ كقوراوو هدنتل ]
 E لو ربم د چاق رب قره وا نت ات فرش

 یسلاها ۰

 ہد نس ساب رع لارم هرتمولک ۵۳۲ ۰

 ۳ ۲ وا ی
 واو هدنسامتم گرم

 «بولوا هبصقر مقاو هدنعطاقت هطم

 اش. او یتکمرب ۲ روپشم نالوا ین هباط زوشډ تردا

 . ردراو یتراجت
 تب هسنارف ( ۱00065۱۲۵۷ )۱ ۰ ی

 و)و ا نورتسکور

 0 و هرتمولک ۱۲ كن (هشهژ

 « بولوا هیصق ر یزکسم هسحأت هدنرزوا كاابق رب

 . ردراو یسلاها ۵

 - ور و هدنزیکد قطلاب ( Rügen ) نکو

 كنسهطخ ( هیاصوب) عبات 0 رد

 لحاس «بولوا هطآ رب هدنسیشراق یلحاس یییغ لامش

 (دنوسهلرتسا) نالوا یتعسو هرتمولیک ۲ ندروکذ م
 نامه یطخ قرش لوط ۳

 ۹ هدنر

 «ند-ذغی دلوا قوح یر وق هدهسیا هرتمولک ۱

 . ردلکد هدایز ندهرتمواک ۷ یس هیس ةا

 بولوا موم یسضارا هر تک ۶ ه ۰۳۹٩ یسلاعا

 ر ا روا یهرتم ۱۰۰ یسهطقن عفت رم كا

 هلتعارز هعلشاب یسلاها .ردقوح یرلقلقاطب و یرالوک

 . راردنا شبعت هلةل قبلا و هاکمردشبت تأناوبحو

 بورت ,نتک هعلشاب یتالوصحم . ردزآ یرانامروا
 .ردقو ینایل ینا رب چه .ردترابع ندرلهوبم ضەبو

 یسهبصق (نیکر) یزکم .ردروهشم یرلماج زیکد
 : رد هاا توسل ا ا

 او 2۹ یو بوک تا

۳۳۵۸ E E 

 ۱ ور El ا

 ر هدنتلایا هلا صوب
 هرتمولک ۸ ثا هدالشاو هدنساضق( هدالش ) تانغ انس

 هدنرزوا یربن ( سو) قرهلوا هدنسیلامش بر
 هرتمولیک ۳ ندنبصنم یهدنزکد قیطلاب كرن وو

 رومشمو یسلاما 8 ۳۰

 . ردراو یتاجارخا یمهمریدصاب قیلاب هللرکح زاق

 (نسلس) كناتسهچ ۳ ی

 « بولوا هبصق ر هدنراقوت

 هرتمولک ۰ تتلو هدنتلاا

 ریهد <« یسلاما N «بولوا هبصق ر هد -ذف رش

 .ردراویراهش راف هخوجو یراهناخ ریمد ؛یرلز دعم

 . ندشالابا قیطلاب كن هیسور (1۱0۲0۱) ۱ ل
 ۲۱ ۰ تکتسطخو تلاا هنوتسا 2

 لونج كنبزفروک هدنالنیف « بولوا هلکسا و هبصق
 او هدشغ هرتمولیک ۳۹۵ كغروبسرتب و هدنلحاس

 .ردعق

 ا اطا شانس ءینهقرباف بوط
 ۔اریعاو یتراجب قیلابو یرد «هتسارک« ریون «راخذ

 كنساغ ود هیسور .ردراو یسهابرب صوصخم هروط
 . ردنا تماقا ه دننامه (لور) یرثکا

۱ E UG 1 
 - رش لاش كن (هشنارفل. و) و هدنتلابا |

 ها ۰ بولوا هبصق رب ی رک هح أت هدنساق

 ۴ و باروحو تاحوسنم كود هلتارکسمو یسل

 . ردراو یر هق رباف
 ۱28, ) ودنالروا هحاللاتا ۰

 هو نا راش 60 ۱ دن الور

 ر شلو ترهش هلبتعاعتو تراسج «بولوا یوم
 هموظنم قاطرب كرارعاش یکسا ضعب هک« ردهیلاوش

 ترابع ندموهوم صخش رب .ردشلوا هیلع ینبم هنیرل
 نالبزاب راد هنامرهق و نالوا ظومحم یخد یلوا

 ندنسارعش ربهاشم الاتا یروهشم كا دارهموظنم

  روهتم» ىمي (وزوروفودنالروا ) كن( وتسونروا )
 . ردیسهموظنم لناونع « دنالور

 ردنالف ییرغ ك هتل ( لا دود هردنالف ي ع كلەقىب ( ۵
 هرتم واک ۲ كن (هژور )و هدنتلابا

 لح كنطخ لو ریمد چاق رب و هدنسی رغ بونج

 . ۲۰ ۳۱۵ .بولوا هبصق ر یزکم اضق هدنعطاقت

 ۱۳۲ تراو یرکسع «یسیلاها ۰
 «یسهناسرت ,یسهناضتک ,یسیدادعا کت « یس هعلق ۱



 ید

  هب ول « نواص , كيلما UE تاحوسنم قومایو 3

 ددعت+ رونلوا هرادا ندسنفرط رلسایاپو یرهشرف "

 . ردراو یرابتکم ۱

 هدنتلایا یونان یرب « بولوا هبصق ۱ ولور
 «قرهلوامقاو هدن ونج هرتموایک 6 كن (ورفنوغال) و

 یسهقبتع راثآ ضعب هدنراوج و ییلاها ۰

 ۲ كني وقو هدنتلابا ( ینوق  یرکبد س .ردراو

 ج ( و ) «قرهلوا هدنسب رغ لاش هرتمولیک و

 «بولوا عقاو هدن رق

1 
 یرلقدلوا شا لیکشت گران و و هرلبلامور ادتا

 قرش كنتلود امور هدعل بول رو هر هیظع و5

 قلود قرش عبطلاب 6 مدتها تا هشرلتلود بیو

 . ردراو یسلاها ۵ ۰ ۰ ۰

٤ 

 دوام ندا كرابلامور هل رهش امور

 ۱ مرز مور ءهلغمل وب هدنایسانم هداز اهد هلا ا

 دا و هسوا هب رع «قرهنل وا صصخم هتلود و

 .یدیشلرا همان (مرفا) یرلاروا ,ندنریکدتا هبلق
 نالوا یکاح موق كنیراروطاربعا قرش هلامز رو

 | یانو « درهشلر هلماوتا اس و هارو رایلامور 9
 هكا ملک هلناسل ر طلغ توخ ام ندنناسل مدق
 | صح هناسل ولو هموق و یمسا مور «ندنرلقدالشاب

 كنفل روطاربعا مور هبنیطنطسق قجتآ . یدشقلوا

 نانلوا قالطا هنسهلج كکلاع نالوا هدنمگخ تح
 هدوا هک  یدنا راو یوادم یصوصخ هدرب كعساو

 موبلاو نانلود هدنس هعطق اسا تكنهروک ذم كلام

 بزع .ردهر زح هش نالوا فورعم هلیعسا یلوطا آ

 هلعما مور ا “هر زج هش هدنراآ یوفارفح

 رایق ولس ا توت مکح هداروا*. ردر

 اروم . يک کد ( مور ها )8
 شمروس مکح كن راروطاربءعا مورو یتساروا

 رلینارنا مویلا ید هتلود یرلکدلبا لیکشت كنهين
 ۱ قلود مور یاوقا یلعسو یاس یا هلرلب دنهو

 هسیا رایان اذع . راروریو ینمان ( نایمور ) هرلیلن ام و
 ارقا كرلن و ندرلرقودسین رارب رثکا كنمل وطانآ

OOS 

9 ۳۳۵۵۹ 

 كو ‹ هلدروق رلشاق كانا « هلتناد 3 ‹ یسلاه 2

 مور

 « بولا ندنساا دلرت شمب ندا روهظ هدنض

 - هعطق بوروآ یتع-ا مور نزد رلق دلو نوکسم هل رلکر |

 ) هژاسو هلغوطو تیمرک . هتالقوح نوت و « نات 1

 هکلاء و ورو سام اهد هرارب یرلق دل

 ؛شفلوا همست هلریسا |

 ندرلدنرب نادتسرخ راسو ندنراروطاربعا مور هدنس

 - هدام « یا مور » ] .ردرلذمر و یتمان ( یبا مور )

۱ ۳ 

 is هل ر تعح | سه هئس 5

 : ۰ بروس تعج | کیا هلسا و هدایلاتا ( 13۵۲۵۱0 )

 دراو ید یساعسم ر ههم كاسا مور

 رلړک هدب رغ «بولب ربا هنساسیلکق رشو برغ رلن ایتسرخ
 كيلوتق ,ندنرلقدیناط یلیکو كاسيع ترضح ییا

 هتبرلب دن ک یدنکر لک هدق ي

 ریو ینمأن « یلبهذم یرضوط » نعي ( سقودوتروا)
 ( قرغ ) هجرابلاوروآ یهذم كرلنو . هده سراشم

 . ردشلو ترهش هلمان یساسیلکم ور

 ا كرلىلامور یما قانو « لصاحلا

 قاو هدنانو سفن كده ر وهظ كردنكسا هكلبو
SL 

 كرلیلامور «بولبربو هعدق موق شغلود مسقنم هزار

 یناتوو ناتو هدنجا هیظعم تلو ىکا کک

 كلام یراکدروس مکح كرلنو «قرهلوا وع یرلعسا

 هدعب . یدرونلوا دا لما (مور) یسهلج تا هعساو

 الامور «بودا 52ا E كمسإ ود

 تلود وو E هنغلر وطاربعا فرش زکلا

 قاتل نانو تا «هدهسیا شع النانو هلنامز روم

 ۳۳۱1۳ ناشر دماغ ندنوا
 راشتناقلن ابت رخ ,بوشیکد ید بهذم ؛یکی نیدلوا
 یکسا كنیرام هر سنازبب وبشا « ندشنیداوا شا

 رشو

 قرش هدعب ۰ رد راو یراقرف قوج ك ندرلسانو

 یراو افغ تلود .بولوا سردنم یفلروطاربع

 هنن یعسا مور هدندنع قلخ یعسو یاسا «هدق دلوا

 هدندنع رلیلناذ «هدلاح ییدلرو هتلود و «بولاق قاب

 روک ذم نالوا طلغ ندهجانوب یکسا هیتیسنج منا و
 عیأت هنبه ذمسق ودوتروا هڪ زمو هم و ملکتم هلناسل ۱

 هدنسه را لا |ریعتس| یا 2 نزد سل و هرلن الوا ۱

 هعو د یوح هک« ردن دی دلوا قدس ص وصخو موم | .افمع نیطالس ندباطبض ینشکا كکلاع یراقدلوا

 ۲ خالوا «راغلب « بولوا بات هذه ذم سقودوتروا

 التسموم ا بوسنم هراتسنج واسو دوانرآ

 یی نالوا مور لصا هسیا و و : هدّمْه وا هی مور ل

 :ردهدکمروشود هتالارخ و تایعدم 5 طر یرلنانود

O 



 م و ر

e 0میل ) ۵ ۱۲۵0۵۲۲۱۵5 )  

 اوس هحاشارو هدنتهح قرش تثناوروا ۳

 | «بولوا یر كماوقا نک اس هدرازحو لح

 «رایاکی دنو «رلیلامور «هدرا هسیایداذحا كرامنانوت کسا
 هفتم ماوقا ندا موه ندلامشو قرش هداطسو نورو

 - وا «رارانلپ صوصا للعو راوالسا هدعب و هیشحو

 هنجا داران و هفلتخ ماوقا لاسو رادؤانرآ « رلخال

 « یک ی رلکدتبا جازتماو طالتخا هلب لب دنکو ,لوخد

 ۱ رلح او دزا هدن رذیب هلتبس ادم قارتشا ره دام ندف رطر

 | دم ةفلتخ ماوقا یخد ندفرط ربو « ندنفیدلو عوقو

 یرلتاس داو یراب ر رحم ناسل یدنک كنغوح ندهروک

 ,هلغع الو یناشا مور هداسلکو تم ,بوسلوا

 ین وکو ؛ناتفا دشالمور یرادارفا قوحر كرهدنک

 کسایرادقمزآ كب تاناقندبانالوج هدنرارامط كرامور

 ,بوشیکد نوتبسب هسیا یراناسل .ردهلکن درابنانوت

 .ردشلآ نكح ناسل رب رکید قتشم ندعدق نانو
 ءم ین رلطلغ كناسل یراکدل وس رلمور ردق هنره

 مدق*ینأنو هلن اریهطت ندهبینجا تالکو تربت یلوو

 هللا نانو کسا مولا .هدهسراروبشیلاچ هعاجرا هنلاح

 هلا نيتال کسا قرف یهدنسهرآ یران اسل مور یی دمش

 .ردکوس ندقرف یهدنسهرا یراناسل نایلاتا یی دعش

 ص وصلا ىلع «بولوا موقرب ناقشبلاحو ید رلمور

 یرتیلباقو دادمتسا: قوج ك هکلصکو هتراجت
 ی دیرلتریغو یعس نالوا هتابقرتو فراعم .ردراو

 EE لىم هع انبص « بولوا هداعلا قوف

 قوچ كب یرب ندهعدق هنمزا .رد هدهجرد یعنکیا

 هدرللمتاعوقو رم «بولوا راحود هنالوحم و تابالقنا

 هظفاحم كماوقا ضعب هقالخا ,ندنراقدنلو یخد
 تناتم « بوبم هدا هظفاحم یتراک یراکدلم هدیا

 هرزوا تموم یخ د هح هده قالخا یک ع ضاوتو

 ۰. رد رکنم ربغ یرلن اصقن

 نو «بونلوا نيمخ ردقنویلم ترد امج رلمور

 قح ییاو هدنانو یرادتقم برق هنویلم ی
 كلام .روبناو هدرلفرط راسو همناع كلام یتویلم

 لوغشم هلتعارزو هدنتروص یسلاها ارق هده نافع

 هلزکد راهطآ و هدن رق یدودح نانو «هرزوا قالوا

 آو لیامور «بونلو ه۵رلهط او مدنلعا وس دار

 هدنراهبصقو ره۵ رثکا هقشپ ندنرالم روکذم كنبلوط

۲۳۹۰ 

 ص وصخ هرجا «یتکم ص وصخ هرازسب دو عاص ۱

 رسا و

 e مور

 ۱ زکلاب راهور لوفشم هلتراجت .روبالو یزاراج یغد
 .رتسوآ ,هدهسور هدهنامور «لکد هدهرناغع كلام

 ر صوصا ىلعو E هد هسارف دان

 اھ هدنرلف رط راس كناندو هدرتسحامو هنلس رام و

 6۰ تعجاص یخد هنسهدام « نانو » ] .راروینل و

 «لوتازب» و « امور » ] یفاروطارعا ۱ مور

 1 هلروس تعحاص هنر هدام

oy۱  
 ت ایل اتا « بولوا رهش ر ئرقم

 هدئسدقرش بونج هرتمولدک ٤۷۸ كنالبم «هدنراطسو

 ‹ قرهلوا ه دنسب رع لامش هرتمواک ۸ كنيل وانو

 هرتمولیک 4۱ ندننصنم ارهنو ,هدنرزوا یره رس

 ۱۰۲۲۱ هللا لام ضرع ۶۱ ۵5٩ .هدیراقو

 طاقت لع كنطخ لوب ریمد جاق ربو هدیقرش لوط
 لیوان كنابلاتا هڪ“ وفل رک فو هدر و

 ۶۱۵ ۰۰۰ تولوا یرهش یعچوا هرکص ندنالبمو

 ؛بولوا رهش رب روهشمو ےدق ك . ردراو یسلاها
 هرتمولیک 1 یسهرلاد طبحم «هدلاح یش داوا طاع هلروس
 ؛بولواشو یرلفرط رثکآ موبلا « هدهسیا هدنا وط

 2۱ 6 دق رهش ارهش قید

 .رد( ولو وب لد هتروب ) یزوک لا ,بولوا یسوبق ۵

 یسیکیا «بولوا یسیرب وک شاط ه هدنرزوا یره رست

 .رودیا قش یبهطآ كچوکر ب نانید ( یم راب تنس )
 .ردهدنتل | یرو هدنفرط تسوا كن هطآ یسکا کت

 ی۱۰ دارن و ,بولوا سسّوم هدنرزوا هت ۲ هرهش

 زود و مساو شب ترد ۰ ردیعنص ی ۱۰ و یعیط

 « ردیلقشالوطو راط یرارکید « بولوا یغاقوس

 صوصخ هلبب هللا ( لانیریک ) نالوا صوصخ ءٍارق
 یار ۲ ییارس لیخ ر هقشب ندنرلبارس ( ناقساو )

 ا مرا هلسهریماهشا منصمومسح «یهغلق
 دع یسانب لزوک كا كنابند . یسورتابت كوسب یکیا
 عنصمو ددعتم 5 E E ( ری تنس ) نانلوا

 ,یرهعشچ لزوک .ینادیم عساو چاق رب «یرلا--لک

 كرهش « یرانوتسو هلسم ددعتم زوکمم هدرانادیم

 - و مساو نانلوا ۱۴ یاسر ندمكسا هدا

 یسلیخ ر «یتونفلا راد ۲ «یرالو وص « یرلمورد

 , یتاکم ددعتم هرزوا قالوا هدنسهرادا تیم كرلساياي

 ۰ ردترا.ء ندنسل ام

u ات 
+ ۱ 



 I رب ات نر و سا

TNEمور  

 « بودنا را هراجم یل دش هلرالامور موق ك وڪ 3 كلا ی اقر . یەت تاک

 قوچ كب «یسهیلع تایعج ددعتم «ردینانلود هدناقیتاو
 ؛یرهزوم یواح یهرئاسو لکیه هلرلمسز راد یف

 «یراهناخ هنوع جیرعتو یعیبط خیرات . یسهناخدصو ر
 . رد راو یمهقیتع راثآ قوج ر و یرلهجماب تاتا

 زانو هلوروت کلا برا ا
 یرلتلآ قیسوم «تایرطع « راکجج یمنص «سفناج
 ددعمه 6 یراق راف ضعءب صوصحم هراش قازومو

 نیشبق یساوه .ردراو یتراجت باتکو یراهعبطم لوس
 . ردرغآ نزاب . هدهسیا یا |

 «بولوا كوس قو" اهد ندنکب دعت امور یعآ

 - هارخ كنراضعب ءیدبعم ین 0. .یسویق ۷ 1

 «یراهناخزامناج «یراورتان مسج نالوا دوجوم یر ۱

 راسو یراهرت «یرارفظ اط «یراهلسم «یرلماج
 . یدا راو ینارمع د6

 نددالم یرهش امور د . یسهخرات لاوحا ۱

 موبینال ادتبا :٠ بونلوا سيس لوا 3 8
 ندهرق ر كوس یراکدتا ذاحا ايم كنرادودیح ۱

 ۲ 6 داللا لبق . یدبا ترابع

 سولوت ءامول « سولومور هدامور هدنفرظ هنس 1

 « ےدق نیکرات « سویچرام سوقنآ « سویلیتسوه

 كج وک ۷ هل رلمسا رادمان نیکراتو سوبل وت سودو رس
 ندننامز یسعچوا كرلنو .ردشمروس مکح رادمکح

 .الشاب هکقا تمها.سک «بووس رهت 8

 هطخ (موبنال) لبا ( ورتا ) یربن رب . یدیشم 1

 بونجیونالو یبرغ لامث ییهبرورتا .بورآ یترا ر
 هطخ کیا و یرهش امور لفقار هدنتهح قرش ٩

 دارللموبنال هاکذوفنو مکح هدرهش بونل و هدنسهزآا |
 -ورتا . یدبا هدنلا كرابل هرورتا هاکو كرلنینال نعت |

 چوا كوص یفیدنلو هدنتلآ یذوف كرا هر

 تبرومو تورت:ر كوس امور هدشنامز كرا
 كموتال بونازق |

 مبات هنتموکح امور یکلع را( یاس )و 8

 ۰۹ دال زا هرکس ندننکرات ی
 0 هداف ترزهج ندا نا هدنخرات

EER هدف 

 را ه«عزانم نالو عوقد E ناجا ماوع هلا

eكرش ردق هنس زو  

 یا ناسد (قسلوو )و ( ۱ ) هداننا و . یدشلوا ۲

 منام هب اقرت

 | هرورتا نوتب نامه هلیمظعا ےسق

۱ 

۱ 

 ر هروما سآر

 E A كنا طبض یرهش هعف د چاق رب

 ابو تک E یا هلیعسا سول وف ت: ر وهج و

 Dae داللا لبق بونل و هدنزس

 هد AN لا هنىلا یهرادا روما یر هلیعتا

 ۲۲ نده ؛ شرک هک

 روما ی ادهن رات ادا تب زا کر ندیشنر نوا 3

 ینهرادا ندرلسولسن وق هلن اعف د هب رکسع مک و «شعا ۱

 ادا كنيلاها ماوع . ىدا ش دلا هداعا هت بول 1

 هدعب «بونلوا هدعاسم هنرلع | حاودزا دقع هل اکداز

 وا باخنا ندنفرط ران یر ندسواسنوف یا
 یسا امور هدنخرات ۴۸۹٩ دالملا لبق .یدیشمالش اب
 طیض ندنفرط را ( لاغ ) نالوا یسلاها هسنارف

 سیلخم ندنفرط (سولنام) ۵ دعا «قرهنلوا و

 نددالىم ۰ یدشفلوا ریمل ندنفرط ( لیماق ) و |

 رب نوزوا لر( تینماس ) رلیلامور لوا هنس ۳

 (ربیا) و دكرلبل هریمواو هیرورتا بوشیربک هب هبراح

 ۳۲ تعا توانم ءرتتمام كلور یاد
 امور هدنخح رات N داللا لف « بونازق رللامور

 . یدبا كلام هیابلاتبا یبونجو یطسو نوتب یتروهج
 یرلتاود لوس كا كناسد یتروهچ امور تقو وا

 5و هصرح درک مدنجا درالامور بوک هتسمرص
 هکیشاتس شعا تاب ی رلمان هقالخا مراکم

 هل رلبلج اراق« قر هقبج هد هنج اخ كامل اتساو «قرهالشاب

 قلوا یسهعل ییامصاخ نرو دن

 اجر ها

 . هرزوا

 یب هندراس زسه رام هدعب و نسی رع 7 شرب هرلعس

 نعل كنابلاغ ا ط یر ك اح N بل و

 .یدراشا طبض یایریلبا هلیمظعا مسق كنایلاتہا یلامش

 یرادرس داراملح ات راق هدنخرات ۳۷۹ 0 لبق

 «بوشی ریک هبهب را ا رب هلا ( لابی ) روهغم
 هدنسدضعب كنهددع تابراع نروس هنس ید نوا

 هنسعا طبض ییامور كاابیآ و «شلوابولغم زا

 ء تولارق رالامور هشهدمب < نکنا شلاق قمر
 یخد ینانایسا هلیسیقرش ےس تاب هبلصس هدن_ هجا

 رلیاامور هدنرف یهرکص ندنوا . یدرلشعا طب

 یترلتموکع هدالبا و یاش یایلاا ها ااا
 ۱۶۸ دالملالبق «رار هلک | میسوت و ه وقت اهدتاقر

 2 یارافو یانوت هد ۱6۰و یاننودک ام هد

 یا اد
NK  



 م و ر

 ورا وفا مرا ندقدوق هنمکح یتالابا كنامور
 ی لدرغص یاس یاد

 راشءروکسو هنس هتوا لا ج «هلساس ( سوروان )
 كن هسنارف 1 الاغ ًارابتعا ندنخ رات ۱۷:۵ ید

 هک شرت اتلابا رب ینمظعا ےس 8 « قرهالشاب هنطض

 كرهدیا بواغم ET ؛شعوق

 و . یدیا راشغا طبض ینرهطخ برغم كاق رف

 ‹ قرەراةىح ندبل و طانا

 | ق «بولوا قلود كو كا تاابند امور هلناحوتف
 شمزو ینقالخا كرلبلامور یژثکت كناماس و تورث
 ۱۵ ) راک لات هے راش اتمو لیاضف یسا شا

 اح ۷ دیس رل هقالخا ؟یلدت و ی هقرف ( سوق

 «بولوافات هدروغوا و کات دن «هدهسیا یه

 تاعزانم قاط رب هدننیب ماوع هلناکداز تقو وا

 رلنوتوت هداوروآو < ندنکی دشا روهظ هسداتتم

 قالحا هلدادرهم ید هدانا هلرلنانآ یسا ی

 درالامور «ندنغی دلوا

 ۔ هههم ربا تاحوتف « كرهلک فمض زا رب هنوق

 ك (سورام) ییاما ماوع .یدشم

 ه رام نالو عوق و هدننیب رلز و وک تګ

 شا دادتما اب یخدرل ه را

 ‹ قر هلاح هبلغ اليس و هیت لند دالىم هدنس هنت

 ۹ IN د "« شلوا روتاتکید

 ی كيون E 4 بس ترد «هدهسیدنا

 ی هرادا روما

 تقو ر هثلثم تئیه ندا لکشت هدنسهرآ سوسارقو

 ول بقعرد « هده سيا شمل! هدا لبطعت یتامص اع و

 ماوع رصیق « بودنا روهظ هبراحم هدننیب صخش چوا

 "ال وتقم هدنبقع قحا و ؛شلاچ هبلغ هلدانتساهب لاها
 تقووا . ىدا

 هثاثم تّتبه رب بک ندسسر چوا کد هدنرلعسا

 , هلغمالوا یمکح كنبعچوا ندرلت و بودا لکا
 یسکیا رکن

 شک تلاع واتقوا .هدهرام کیدشا دیلوت

 بولی ریو یرلناونع ( روطاریعا ) و ( سوتسغوآ)
 ‹كرەل روماتخ هنتر وج امور هدنخ رات ۲۹ دالملالق

 6دا شغا E قارول اعا

 هراشتسالاب هلنابعا ته

 دریل و نآ وطن ۲ «واتقوا شعا تافو

 كتاقر تكرهشود هنسوه ادا هک

 ناکه درود |

 | كن(الس)ناکدازو

 . ۳۳۲۰ «قرهنلوا سقت هدرد هاکو هبیکیا هاک تلود ۱

 1۱ هذا ق «هلک اباق ید ی رک امور هدنخرات ح

 - نالرا رووتع و دو رطم بولاق ص و-.صخ هراثنص

۱ 
 ۱ أ
۱ 

ve 

 ۲۴ در
 ۱ اع انو رو n هروما هورادا

 i+ 316 تو داده عمو ؛شدشیلاج هب هظف

 ۱ ۶ ATR هدناح وتف ضعب «نوجا قمر دنازق

 « هلب راقامر | هنوط و نر یفنلروطاربعا امور هلناح وتف

 هل رااوچ اق ت رفآ و ناتسب یع هل رې تارف «هلهادس رګ ا
 . وا هیطع تلودر دود هلا یسالطآ طع رحم و

 ۵ یلآ هجور ینامز قلروطارعا, كنامور .یدشل

 ندنضرات ۲۹ دالملا لبق

 یر نروس هنس ۱۲ ۵ كادهنخرات ٩٩ دالبلا دعب

 ترخا كن رلفاس یرثک | دل رادمکح ۲

 « رببت هدنرلجما « بولوا بصاغ یرل- تعب و یرالغوا

 : ریلس هنلوا ممسقت هرود

 مض هنکلام امور هنناتر هدرود و . ردرلشعازق

 ۳م ع ترا ۱۹۳ ند ۹1 . یدشنلوا

 هنکبا نروس

 و ۱ فالوا تلخ هنیرلربرب هلدتروص یاذالو ترشا

 6175 « نابارت ء اورن یم یشب كلبا كرلرادمكح

 روما “هرادا هنایکح و هنالداع لروا قرامو نوطنآ

 3 هدایوروآ و هر زح هدایسآ مار كاب ردآ بود

 ۳۱۱ ۱۹۱۳ یدشغلوا طض یرادکلم ایجاد
 هدرود یحمچ وا لروس داد هرات 3 درب رکسع

 ۔اریعا دا ددعتو « بولوا یراح یذوفنو مکح

 ۲ هت Eb ‹« كر هدا رام هدنر لب راروط | 3
 5 a ۳ 3 ۳ ۳ ج 2 ۰ ۰

  ماوقا ماطرب ندهیقرش لامش هدرود و . یدرُک | E O ی : ده و 399 1 | قیمت و داش ا ها نا

 ۱ هکمرک هنکلاع امور «هلزواګ یدودح هشحو |

 ۰ «بولازآ ةکدننک یوق كدتل ود امرر لندن رق دالشاب

 ۴۳ ۲۸۶ . یدنعمالشاب هکعروک یعالع ساردنا |
 هدعنآر رود نروس هنس ۱۱۱ دلدهنخرات ۵

 تموکح لصا قلروطاربعا « بولک رادمکح ۲

 1 نایتلقود ندرلن و ۰ ردشمرک هنروص ه درس

 ۱ یدنک ءنوجا كلب هدا هظفاح یا اهد یدو

 ا د یسکیا .هرزوا قفل هدنتل [ یا
 9 شا نیل رادرس ترد هلسناونع سوتسغوا 1 ۱ اکو و

 علوا ,E تخب اب

 ۱ هش وک راد ۱۱ هدرود ی



aAمور  

 یغاروطاربما امور هدسماخ رود نروس كدةنخر

 هنبراتلود برغو قرش ینمی.هتلود کیا یربآ نوتبسپ
 * شل نت ۱۱ دوس برع «بولوا منقنم ۱

 ییکلاع كلود برک هم شحو ماوقا هدرود و و

 شا و : شمریکه بابل اتا [CEE «بودبا ایی 1

 ندقدنلوا كرت رو تالاا . یدرلشعا طبض

 تایرامو «قرهنلوا طبض هلتاعفد ید امور ,هرکص

 ابو ,شلوا فلت یسلاها رثک ا هدنسهرا تارو 6
 RE یدا شلوا بارخ یار راآو ۰ شلعاط 8

 د یش رکا قل ود برع ندنسادتا 5 درود و 1

 ( سورونوه ) هدنخرات ۰۵ ات « بودا یا

 . یدشفلوا داخلا تخباب یرهش ( هنوار) ندنفرط _

 ینعی كزنلروطاریعا قرش یهج بونج گنایلاتبا هدعب

 «هسخ دالب» نمی ( سیلولاتن) «هلکمک هنیلا كراموو _
 لنکشت هدنسهرادا تح كسوخراسک | ر و

 یرزکس ع كل هقودر «بولوا لخاد ه هرباد نانلوا

 ندنلبکو كسوخراسک ا هدامور قحا ؛یدشلوا و

 هدنخرات ۷۱۳۰ . یدا دفان نڪ ثانایاب هداز

 «بوقبج ندنمکح كرلمور ینلهقودو یرهش امور

 ندفرطر و ندرلمور ندفرطر تروهجو .یدشم

 نالراش هلا نیس و ؛شلوا روبج هکمریک هنس هاه

 بسک تی روم هجردضعب «بولاق تحار هدنرلنامز

 .هدبا هاه یرلفلخ كشوک كنالراش .هدهسیا شا

 ندنلا كرلاپاپ رلن ادن اخ یذوفن شعب هدامور «ندن رلکدم

 شتا هداعا ینذوفن كرااپپ نوتوا یجنرب یروطارپعا
 ,ندنفیدلوا شل ةنمکح تح اماعوت یامور .هدهسیا

 اتا ین رامکح یدنک ,هلئاعفد رباپ هر ندنوا 8

 هن رلروطاریعا اال ا نوجا هظفاحم یلالقتسا كنال

 بلاغ «راروطارعا ندبسو و ؛شمروط یثرق ق
 هک ا لیدتو لع یک یرلکدتسیا یرلاباب هک دل

3 

 ۱ تحت كرلقنارف «قرهنلوا قضت ندرادرابمول ۳۳

0 ۳۳۳ 

 ینرقم یذنک اپ هذ ۲۳۰۹ ۰ یدناراشمالداب | كتلود «بوتلوا لوبق ًامومع ید ىد اا
۱ 

 : شلوا یزکم قلاپاپ |

 اد نیت 1

 م و ر

 امور «هلکما لقن هنیرهش (نوبنیوآ ) كنهسنارف | ات ۶۷5 ند ۳۹۵ ۰ یدیا شلوا یسیسر بهذم
 شکعا ت روهج نالعا هد ۱۳۶۷ بولاق اره

 امور یک ¢ بویمهدنا ماود ت روهچو «هدهسا

 یدارفا رلنادناخ ضمب و

 ۳ ور را یا. یا شل دوش کک
N 2 . ۱۰ ۶   

 عیانص زاسو مس رو «قرهربت را ین رارادتقاو مکح

 | اس و رلقنارف .رادنوغرو «رالادناو «راوآوس

 ۱ راسو اة رفا اتنایسا ( هسنارف یعی ) ایلاغ رلهورک

  (ییهرتلکن| نمی ) یهباترب یخد رنوسقاص «یکلاع

 بایرا زکسم یامور  كرهدیا هام یتا داو هسیفت

 .یدبا رلشملا نی زتو راععا یلیخو «شع وق هنلاح رنه

 هسفد ییا هدنراخرات ۱۰۲۷ و ۱:۹ ۵ هدهرآ و

 - هدیا تان «هدهسیا راشغا طیض یامور ا

 0 اوا كلام هیایلاتا «رلونایسا تب « بوبم
 كنامورو « شا هوقت اهد تاق ر یک كرلاياي

 هلاحو ییالقنا هسنارف . ىدا راشم وا بس هنسدقرت

 ندا ییمور ( هیتر ) هد ۱۷۹۸ ۰ نر هرتک لا
 رهش هد ۱۸۰۱ و ؛ شعا تروهج نالعا « هلطبض

 دوس هد ۱۸۰۸ ,هدهسیا شفلوا هداعا های روکذ م

 ءهد ۱۸۱ ؛ .یدا شفلوا طنض ندنفرط تراپات و

 «بودىا تدوع هامور ایا هنرزوا یطوقس كاترپانو

 هفجاق اياب هلکع | ت روهج نالعا رمش . هد ۸

 ندنفرط هسنارف هد ۱۸۵۰ « هدهسیا شلوا روم

 رادقمر هدامور ید نوعسهظفام یرهنلوا هداعا

 كنابلاتا هد ۱۸۰۰ .یدا شار( یر تاو

 تخیاپ یرهش و رانایلاتا « هدقدنلوا ارجا یداحتا

 ۱ رک هنئروص تا روم عونرب هدنتسایر تح كاپاپ

 | ابنالآ هدندالیم نرف یعنوا . یدرآشلا :

 منام هسڏارف ؛هدهسراشفل ون هان وا كجا ذاختا

 ۔اغتسالاب ندنتی ولغم كن هسنارف هد ۱۸۷۰ و ؛ شلوا

 «رارب هلراوتستورپ كناباب لئوناما روتق و لارق « هد

 ۔ وکح نایاب یر ندتقو وا . ردشلوا لخاد هامور

 ۳ ارسناعناو لرلو ماتخ هت
 «بولوا تبا كنابلاتسا یرهش امورو ؛ شلاق روصح

 :ردشنل وا لیمکت یداحا املاتا

 ۳۳۱9 رادمکح نروس رتموکع هدن ره امور

 : ردشا هجو رب یراسولح خرات

 ( رالارق )
 ۹4 مدد نیکرات | ۷۰۳ دالبلالب؟ سولومور

 6۷۸ ۰. سویلو سوورس | ۶ یویلیپموپام و
 ool رادمات نیکر ات ۳۱ سویلیتس وه س ول وت

 ۰۹ ىلا | ٩۳٩  سویچ رام سوقن آ

E O O DILL e E 



 م و ر

Aaa 

 E لا ۵ ۰ نم

 ( راروطاریعا )
 ۲۵ دالیلا لبق سویسم وآ
 ۱ دالیلا دعد رفت

 ۳۷ هل وغرلاق

 5 لوا دوو

 ot نور

 1۸ هبااغ

 ۹ نو وا

 ۹ سویلدیو
 ۹ نایسایسو

 ۷۹ سوتی
 ۸۱ نایتیمود

 ۹۹ ا ورت

 ۹۸ نایارت

 ۱۷ ناب ردآ
 ۱۳۸ نن وطن آ

 E8 ی ی لر وا قرام
 سورو

 ٠ ۱۱٩ )و قرام

 ۱۸۰ دوعوق

 ۱۹۳ سفقاندن روپ

 ۱۹۳ سون ےل و سویدید

 ۹۵-۱۹۳ , ری سوینچدب
 ا سوذٍدب) ۲

 ۱۹۳ روس میس

 ۳۹۱ اتج و هلاقا راق

 ۳۹ (زکاای) هلاقاراق

 ۳۷ نب رقام

 ۳۹۸ لااغ و.1ه

 ۳۳ ووش ردناسک

 fro لوا نیچمتام

 ۳۱۳۷ راناید ,وق ییا

 مړه ف تانيا وب | ۵۸ ثلان نایدر و
 ((هدب رغ) ۳۹ تلق برع
 ۵-۳۹ (هدق رس ) سودو2) ۲۳۹ س ریچد

 ( قلود بی )
 لب سویقت ۱ ۳۹۰ سو رو وه

 ی سو بیا وا | ۶ لا ن
 | r سو رعلغ too مسفام نورتپ
 0 سوما سويلو ا 59 سورن وآ
 ۷۲-٩۷۵ لوتسح وآ سول و هور tey نایر ویام

 SY روس سویدیل

 3 ۳ نابسول و «س وااغ
 نایلیدسوه

 for نایلیما

 ror ناب رلا و

 ۳۹۰ نایلاغ

 ۳۹۸ یا دو

 ۳۷۰ سورلیتنیک

 ۳۷۰ نایل ر وا

 ۳۷۵ تا

 ۳۷۹ ناب , ولف

 ۳۷۹ س و ورد

 Ar سو ,اق

 A4 ا نایرمولو نىراق

 ۳۰-۲۸۱ ۰ نایتلقود

 ۳۰۵-۲۸۱ لو ره نایهسقام
 | ۲۹۲ (معبق) رولق سناتسا و

 ۳۱۱-۳۰۵/[سوتسغوآ) «

 ۳۰۰ (رصیق) روك
 ۳ "(سوتسغ وا) 6

 ۲ ه (رصیق) یناثنییسقام
 ۱۳۴-۳۰۸( سوتسغوا) 1

 ۳ « . سویچل
 ۳۷-۳۰۹ لوا نیطنطسق
 - و «یناث نا اھ ےس
 ناکسن و3 و یا سناتسن

۰۷-۲ 4 

۳ 
 ۳۱ ۰ ناتسنوق ر یا سناتسذ و

 Fo (دکلاب) 1 ۰

 Fo.For سناینام

 را نایل وب

 لوا ناینیت لاو
 (هدب یغ)

 ۱۹-۳۰۸۹ (هدقرش) سدلاو

 ۳-۳۷۹ (هدیرغ) ناینارغ

۳۰-۷۵ 

 3 هام « نويت از « نو رار وطاربعا قرشا

 | ۰ هلیروس تمجام

 8 تاد رضاح ترب دم اوروآ ناتو هل. ا امور
 ی

 هدیات و ۵ دن رادلامور ردق هن ره «بولوا مس

۳۳۹2 ۱ 

 مولعو « شم همش |یکح لئام هر ایکح ندا روعهظ دالملا لبق ت روم رولل وا هرادا هلرس ولسا و

 رک یاد لوطاناو نکلام دریل هسوهک

 و

 لا للامور« هدهسنا شمهعا قرت ردق وا نونفو

 مراکم مثاط رب صوصخم هماوقا رواکنچ هدنامز یکسا

 یساسا « دار ەرتس وک هنادم تاکرحو راوطاو قالخا

 یا هلاع راطقا كتروهج ر ترابع لدرمش ر

 هیظع تمارب قجهربدلوط یلاع كنسيلاها رهش رو
 ۰ ردهدنس هناس یرهحودم راوطاو قالخا و وا

 هرابل هتزاسا هدنراوطاو قالخا كرابلامور کسا
 هدعب .یدرونروک هناودن تن وشخ عون رب صوصخ

 هدشونج كنايلاتا هللا عیسوت ین رلتاحوتف كرا يلامور

 -ام هلبا نانو سفنو ینرارم نانو ی هدهیاعس و

 طالتخا هلراس انو نانلو هدرلاروا « هدنرلکدتا

 مداوسا ندنراآ كنتی دم نانو كرهدنا جازتماو

 نانو نالوا شلزو ًاناذ « هدهسراشمالشاب هک ا
 هچراعمو تیندم ,بوریک هنبرلجما یغد قالخا داف
 «بودنا باغ ردق وا هقالخا « هسراشعازق ردق هن

 رک داجما كرلکرشم هدعب . ردرلشعوط زو هساردنا

 ناقاب هلتموصخ رظن هتیئدم و فراعم نالوا یسهد

 قا رانا كتيئدم یراشتنا كنبهذم نایتسرخ
 «هلماسقنا هب کیا تقووا لود امور ًاتاذ .بودبا وح

 ماوقا لامث قلود برغو ؛شعتالمور قلود قرش

 شلوا ضرقنم نوتبسب هلساموعف كنسهیشحو
 هلبوحم دارایلامور یراشتنا كغلاابتسرخ «ندنغیدلوا

 ۰ و 5:

 ا هلتمکحو نونف یک ( نیلب ) هدرایلامور
 ندا روهظ هدنتقو دارن و «بولوا زا كب لع لها

 «هدهسراشع | راث آ رب رحم هدنناسل نانو یغوج كنامكح

 . ناسل یتاسل نانو یکرابلانودک ام نوتبسب رلیلامور
 نال ES بویع | ذاخحا یلدا

 « لیجر و هدنرلنب و 2 شا دا ا تا دا صوصخ

 «,رلرعاش یک و یل تبت نورچج « تیسات . ساروه
 ناسل یربکدلیوس . رد شمش رلخرومو رلبیطخ
 هک د یتاسل تنال تولوا صوصخم هنس هطخ مون ال

 هدنرهطخ راسو هرورتا كنایلاتسا . یدا فورعم

 لقرف كس ندنناسل نيتال- ىخد هنسلا نلینلبوس

 ههروکذمهنسلا هعب ال هدنفرظ نامز زا ,ندنفیدلوا

 ؛ هرکص ندقدلوا یناسل كنارلاتا نو ,بولاج هلغ



 هطاحا ین رلتهح اسنایساو هسنارف یتاحوتف كرابلامور

 هلیتفص ییداو یمسر ناسل ادا نامل و « هجندنا

 ,هننرزوایژثکت كرلبلامور ندیاترجهمرلاروا «هدعبو
 قحم آ ,بوالشاب هكا راشتنا هدنتروص ماوع ناسل

 باغ یتغالبو تاحاسف هکدشود هنرازغآ كرابتا
 «قرهشیراق یخدهلرلن اسا لحم راسو هحاکو كرهدنا

 - وا هتاطاغ هدلو ر هقشب هدفرط ره هلنامز روصو
 ,هحزسارف هحمابلاتنا ندحصو جره و هر ۱

 دلوت رلناسل ضمب راس و هجزیک:رو « همویناپسا
 .ردشلوا وح رار هلرلباامور یناسا نالو < شفا

 جهاد رلب روک « رللوو هدکآ کس رایلامور

 زارا هدنساشنا راورات «رل ها اق نما لری

 هي شسج روما یک و « بودا ترهش تک تراهم

 نالوا شفلوس هدنتحت ۍراورلق یراثآ تا ةا
 . رد دوهشم مویلا هدهعساو كلام

(Rome) ۱ ۳کا هدهعمت ج كلام هلعسا و  

 : ردراو هبصق

 ۲۱ ك( ینالآ)و هدنا روهچ (قروون) یر

 ءاقرو تاودج ییا هک لاک بر
 تلالا « بولوا مقاو هدنعطاقت لع كنطخ لو ریمد

 ۱۲ ۱۹۰ «بولوا هبصق ر لزوک كب . ردن رک

 راسو هناخ ریمد قوچ رب «یرلقاقوس عساو یسیلاها
 یسهزععلاراد ص وصخ هرا زنا دو اص «یراهق راف ۱

 . ردراو یتراجت رینیو
 تبهتالت | و هدنتروهج احروح یک `.

 هدول «بولوا مقاو هدنسپ رغ لامش هرتمولبک ۷

 بولوامقاو :تنعاغجا ل کریم کیا .ردراو یراهت

 E قوحر یروصو و هتنافس ریس رار و

 . رربوچ رلهنیک
(Ruma)كنتلودناتس را و ارت وآ  

 «هدنتلاا هوو السا عم ناتساورخ ۱ امور

 هرتمولبک ۷۹ ك( راووقوو ) و هدنغاعس ( مرس)

 بولوا هبصق رب یزکس او عقاو هدنرزوا كاج رب

 ۱ . ردراو یسلاها ۰

 | هشامور

ANNESهلبا یلامش ض يع  ENهدیق رثل وط  

 هدطسو نادوس ( ۸013013 )

 | ۔اخریمد قوج رو یسلاها ٤٤۳۷۰ .ردنزکص كایا

 2بن

۳۳۹9 

 | رولیکود هننرېن ( هواص ) یرهلوا هدنسونج قرش

 | هدنرزوایره ( هوس ) عبا هرعت

 : م و ر

 روس ریو یسلاها ۱۰ ۰۰۰ « بولوا هبصق رب عقاو
 ی زکس هیمالسا تموکح كح کرب .ردراو یعدنخو

 . ردراو ییارس ر صوصخ دن اش  بولوا

 و (۲0۵۵:0 ) سونامور دوخاب |

 ندنرلروطارپعا مور هینیطنط -ق هلمسا |
 مو رضرا ر ردا شک ترد رز هحور

 یغیدلوا بوسنم هبهلاع رب لوه .بوغوط هدنتهج

 ورکسع هدنرانامز تول ی او کلیسای « دا
 لاربمآ كو هدننامز كنيطنطسق یجب د «قر هلوا لخ اد

 ینهجوت كن (هوز) یسهدلاو كرادمكح و و ؛ شاوا

 «شلوا یسیصو كروطاربعا ج“ هد٩۱٩ «هلغمنازق

 هدعب .یدا شما جوز هنسب دنک ی هناه یزق و

 هدیلغواج وا بقاعتم ی رب رب «بولوار وطارپع |لالقتسالاپ

 نامور

 موج هنک لام . یدیشمریدتنا كارتشا هخاروطاربعا

 نانلو یرارادمکح «نوجما كتبا مفد یراراغلب ندیا

 .راجمو ؛شقنا وزت بهرام یزبق كچوک هب (ورتپ) |
 ۰ یدبا شلوا باصم هد هنبراموعه كراسور مار

 . اردا تافو هد ۸ ٩

 كنيجنرب «بولوا بقلم هلیبقل (جک)
 هد ٩۹۹ . رد اغوا كنطنطسق یج دو

 ا
E l= 

 یوروت
E - ۳ a 2 ۰ 4 2 “ 3 

 « ب ول هه امس و ترشعو سو . سمخ هڪ

E ۱ ۲۰ ردا تافو لند رشع  

 « بولوا بقلم هل یبقل ( ریکرآ ) یی جوا س
 كنمطنط-ة ىز وقط «هدلاح یمنی دلو | روتانسر نکتز

 Ss هد ۱۰۲۸و شوا ینلخ و یداماد

 هرلق وج“ ه دعا «هدهسا شفلو هات رح نسح ادا

 EME ق لوا بولغم ا نالوا یشراق

 .ردشلر دتا لتف هدماجح هدنخح رات

 « بولوا بقلم هلمسقل ) لر ۱ یس درد

 هه يساأبس تممر .ردسوروت كنامور یوا

 یسارحا ثبازحوت ¢ قره وا مکح 4 مادعا یم

 کک اسقو دوا ( 4هحروطارعا هدد سه ره ۱

NATهنیطنطسق یجمر نوا یس هج وق ینوتم  

 تحاص ۵5 ۱ 5 هلا نیم یمنی دل وا شا

 بولواروطاربعا نامور هلهحو وو ؛ شمراو هب هجرت

 هو شرط هلرکتسع قوس یشراف هنالسرآ بلآ
 هداروا  هدهسا شلوا لخاد هنارا در هک لاغ

 ه هنیطنطسق قا . یدبا شل هدیا سفن سیلخ |
 كو .بولوا ري ساو بواغم



 م و ر

 شعشالاچ هطبض یموکح هجرت بحاصو ؛شمخ هتنغ

  YAنکا نو .

 ی ربندیکسا رلنامور .ردلکد مولعم هدكب یراکدک | لاضیجتدب یلغوا كنایسقودوا ردق هب هج دیا تدوه

 ۱ لىم هننرازوک , « بول وط ندنف رط لانعم هدهسا

 ۰ ردشع | تافو رض نوک چ اق ربو ؛ شل دک#

 « بولوا یزبزع چوا دلرلن ابتسرخ ۱ نامور
 9 «هدلاح یفیدلوا رفن هدنرکسع امور یسیجرب

 نابتشرخ ,هلکمروک ینتناتم یهدنمادعا کا ( نارول

 لتف هدامور هدنسب دالیم جرات ۲۰۸ « ندنغیدلوا

 .روللوا ارجا ییطرو هدنه كسوتسغ] .ردشفلوا

 هدهسنارف هدنلئاوا یدالیم نرقیخشب ییعنکیا
 هدب ۱۵ عطا 1 سما راسا قوح رب

 فا یی یاب - نوتاوا ارجا یسطرو

 -ارک بوک « بولوا یسویقسپ ور هدنلءاوا یدالبم

 - راتروق نداهردژا شهدم رب یروکذ م رهش هلبتم

 ارحا یسیطرو هد ۳ كلوا نرش . یدیشم

 هدنشراا ۱ هلع-ا و هدالرل سور س . روئلوا

 هدن ۲٩ لزوم « بولوا یرازبنع ر شفلوا لو
 .راردبا ارجا قسبطرو

 همورد كنهسنارف ( 1۱09۵5 )

 هرتمولنک ۱۸ گنهسنلاو و هدنتلابا

 ۽ بولوا هبصق رب یر نم هسحات دن قرش لات

 یربن (هژریا) و یتاجوسنم كا «یسیلاها ۱ ۷
 ۰ رد راو ییر وکر لزوک هدنرزوا

(Rournains ) 1لدرا هلا هامور  

 «بولوا موق ر نا هدهناراسب و ۱ لامور

 هرااروا هدنطبض یانا كنا ارت ندنراروطارعا امور

 ۱ نامور

٩ 

 هم دق *لاحا كناروا هلرللامور ییدتا ناکساو لق

 دلوت ندتجازتما و طالتخا كرل( چاد ) نالوا یس

 هلص و ص ناسل رب قشم ندهعا ال . راستا

 یسهلج ردم 2
e هی 

 قالفا ناسد هامور یتعل لقتسم 5 2

 ینرهیلم تایسح هزوق سنر تبامن ,بوزای هلیفورح
 | هلمسا ون (8*“ 1۱000۵10) س تنس

 را یر ۱

 چاقرو ؛رارودیا رشن هت نع چاق ر هدا لو «بودبا ۱

 ید یرهیلع تیعج رب .هرزوا كا دیحوت هلساسل

 ؛هرکص لدنایرح کالهرتمولک ۷۸ ,هلناعسن ندنرلغاط |

 (قارد ) نیکود هب ( هرزبا) عبات هنغامرا ( هنور)
 | قەل هدل درا 6 ۱ ۳ 9 «نکأس هدن دی و

 عل هدهنوووو ى ۰ ۰ «عیات هناتسراحم

 یعل ەدە اراب ی ۱ تل صر و 15 هارت سوا

 نالوا ریبعت یخد خالوا . راردمبات هه سور

 ۔ام كن ە_ناقع كلام یخد نامور كم زون چاق رب

 «تولوا کاش هدنان و هدنرلتهح قلدوانرا و هو دک

 هفرط وب نده امور هلتروص هنو تقو هن كرلن و

۳ 

Sy 

 هن دمو قر 3 1 بولاق مو رج ندش دم و قراعم

 والا یرلناسا ردق هتفو نیش . ردرلشمالشاب

 نبتال , هلکرت یلهروک ذم فورح < دار هدیا ظاشا

 هرروز بیس هننرلغ | لوق یقفورح

(Roman,Romanu)gileg) دوخاب ) ° 
 3 نمی هیوادل e 5 ۱ نامور

 ۳ هدنسهق 21ا هرتمولدک ۲۸ كشرکبو هدنس هطخ

 8# (ترس) درهنوو هدنرزوایرب (هوودل وم) «قرهلوا

 ۱ تا هدیراقوب هرتمولبک ٩ نداحم ییدلکود هنر
 ۱ 1 جاقر «یسلاها ۱۱ ۹۲۰ بولوا هیصق ر

 ۱ یررات كوس روا روق هدنس " ۳ رگ کل یتکم

 هام كنتلابا — .ردراو یس رود ریمد رو

 ۱۰۵ ۰۰ ۰ یسیلاهاو هرتمولیکم ب رس ۱۸۸ ۸ یس هيعطس
 رد

 ۲ تانهرشوسا ( 1۱00۱8۵۱00۵ ) | ار
 ۱۳2۵ ) ی هدنتج قرد | ۴ ۰ سل امور

 | قتشمند هال بولوا موق كج وکر  نکأس هدنس هیح
 لور كنایرتسوآ . راردلکتم هاصوصخ ناسل رب
 ۱ هر ید ندا ) نانل و دو راس نسل

 ۲۲۸ ۳۷۰ راشنامور .ردراویرا هبسنح تب ارقهلرلشنام

  هظف ع یترلناسل هدلاح یرلقدل وا ترابع ندسوفن

 نیدال روک ذمو هظفاحم ینراناسل « بولوا یرلب اتک

 / یرلفاطرب « بولوا قوح اهد رانو هلبتفو . ردراو

 - ردشعتالن ایلاتسا یو شعشالنال ۳
 بونح کتهسنارف (۱۵۳۱۵70۴) )
 رومالشه 

E ۱بلا هک درب ه دنتهح  

 . قوجرب «بولوا یلتعرس ینایرح .رولوا بصنم هناچ
 ِ . رر وج در هنیک ام

eas Romanov)11  

 ۱٤۹١ كدەنخرات ۱۷۰۲ ند

  یرلشاب ,بولوا یم ا كن هلالسر نروس تموکح هنس
 یسهحوز كناوا یحدرد هک ردج وامور و

 تااساتسان آ هننراح نالوا یسهدلاو دارو دف یجنر و

 ۱ فوامور



 ۱و ا

 سفن سیلخ ندفونودوغ سرو «رودف نالوا 5
 “| (ترالق) .«بوجاق هدهح لکت اعرا نوا

 ا هوتسوم هلامز روصو ؛شلوا شک

 هکمر دتا بانا یا« يلغوا یدنک هدنرفدارا 8

 هن راح ندا تافو دلو الب هلالس و . یدشلوا ىى غلا

 قاراچ « هدننافو كنو « بولو ماتخ هللا هشازللا
 نانلو طو هتنادناخ فونامور هلا هرهص تبارق

 و مویلا « كره هشنادناخ ( پروتوغ ناتسلوه)
 لس دا اس فواامور ] ۳ زدم دگر ک مکح هل الاس

 هنسهدام « هسور» نوحس«اسا دارارادمکح نلک

 ۳ هلروس تعجا سم

Michel Roma- ( — Jie 9 

 فا دو ور ب ۱

 یجند كنم هلالس فونامور نانلوا ناس 21 «بول

  بولوآ ییغوا ك ]مپ رودف ) . زدن

 رادنمکح ندنفرط ناکداز هوو 9 8
 سک هد4تسور هدننامز ترتف و ؛ شاک

 .بوشارغوا هژلرانحو سا و را له الو

 لرالیاو كرت تالاب یکءدناحاوس قیطلاب ا
 دارلن و ها ۱ ۳ ؛ شعا دقع هکراتم كلة ۶

 .یدناشغ | دادرتسا یتالابا ضع) نالوا س هدنلا

 -اطخاو اصن كننردب نانلو یدبل ود هرتم هوقسوم

 كمردتا قرت لبخ ههسور كرهدنا تکرح هلتار

 تافو زستانلو هد ۰۵ 9 شقو یو

 زا یک ییغوا

 - وراب ك هبسور 0

 لاو دا یو او هدنتاابا والس ۱

 یغامرا هغاوو قرهلوا هدنسیب رغ لاعت هرتمواک ۵ ۰

 ى دش را 0 هبصقر رد هک اتق هد وا

 ۰ رار هبا ( تاسبیلغ وسیرو)

 .ردراو یراهعاب هزبسو یرلهق رب اف نتک < ید ها
(Roumanie }اوروا  

 ا ا لود ۱ 0 امور

 و هدنلاعش كنلغسأ یارجم هنوطو كنس هرز
 بونج یني هدنسهبج راخ نام كزلادح *هلسلس تایراق
 .وم ) نادغب و ( ایخالو ) قالفا .ردعقاو هدنقرشو 3
 ندهتوا ,بولوا ترابع ندهطخ یی هلبرلعسا (ایوادل

 رادوا

ET 

 فوامور

 ۳ رب« د .یسلاها ۳:

۷ 

O, 
DE. 

 رام 5

 رادمکحرب رب یرارایو« سور هد ۱۱۱۳ « بولوا

  a ۹ 3کو #9

۷ E 

 یھ هليسارج (تورپ )

 یتهدهاءم نیلر «نکیآ دودح هلا هبعسط دودح ندف |

DE as 2 1 ERS 4 7 O 
IS 4 

 و
 قالفا . یدیا فورءم هک د (نیتکلع ) ید

 ریص یرلپلا هناولیسنارت ندنتهح ین رعد e "ال اش

 هنوط ید اقرشو ندنتهج یل رع بونج و و هلس
 ًاقرشو هلت ریص تاراق ا یخد نادش و هل سارح

 رط ره نامه تکعاع يا و و

 هنامور و نانلو هدن قرش كنلن.ا یار ن هنوط
 و یخد ییسهطخ هج انم الصا هلا
 هدفرطره هنوط . هالاح يدع ,هلکمرو هتلود
 هنامور و بوبغا کک یندودح كن هنامور

 هج رود نالوا قلب

 هدزکد هر تلود 93 و كن غار وط

 ناقلاب هنامور ردق هنره . ردشعازف ل لیخر احأس

 ندهتوا «هدهسيا لر 1 لا

 كوصو ,بوناو  هدنتب ات تحت تر هنناقع تلود یر
 هسناقلاب تاموکح نانارق و اب و لالقتسا هدرلتقو
 رتشنا و ٩ تنساته هلا

۱ 
 هن وط لدنس هر زح بس

 یدو «ندنغی دلوا یع هاتم کا

 ماع اه د مساو «ب ولوا دو دعم لد هبسا قلاب تاک 2

ِ 

 مجد رک هنوط و ناقلات ا( ضو هرزوا ق ةلوا

 . ریل د

 ور س . یسهحاسمو دودح EE تله

 نامه هد یتکیا ندنتکع

 نادغبو هقرش ندبیعقالفا «بولو

 لكنا او ی هام

 | هدنلکش لع م

 هلامش ند ونح قرهلوا قصالم هنقرش یامنم كنون 0

 یک یسهچراب رب كقالفا هسیا هګ رود . رولوا دتع

 كح وکر همرآ هدنسهرا یلحاس زیکد هرق هلا هنوط
 ینرع لاعثو الاعت انامور . ردهدننروص نا طیف

 ام سه ینعل هلم 5 تارا E لدنتهح

 .هطخ هنووقوو ( لدرا ینه ) هنناولینارتو ناتسر
 « هل زکد هرقو هلرس هطخ هس O اقرش «هلنرا
 وا دودمو طاح هللا هب رص ا رغ «هلناتسراغلب ابونح

 هثوط ندناتسراغلب هدنمظعا فو ندناتسب رص بول
 ۸۲۱۵ هلا ۳ ۸ .ردشلر ا هلتتسا رج

 قرش لوط ۲۷۳۲۰۳ هلبا ۲۰۱۰ و للاعث ضرء
 ۱۳۱ :۰۲ یبهیمس ٌهحاسم « بولوا هدنراهرآ
 ۰ رده رتم ولک می

 . یرازجو لحاوس «یرللوک «یرابناو لابح

 . هزا ایصااخ هللا ناتسراجم یلابج *هلسلس تاراف
 . وط «یلونج قرش « كرهدنا لیکذت سوقر هدنس
 هبناولیسل ارت هدتماقتسا وا هن یک ینیدنازوا یر



 ۹9 ۱ شات ۳ ۲ 2
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 یاتنم كاهنب "< بولوا دتم هدنسهرآ نادغب هللا

 قالا هلا هیناولیسنارتهنب«هجلوا لصاو هشیونج
 یس رغوط ابهد و «رود یرغوط هر هدننسهرآ
 هنناولیسنارت نالوا دتع هدنسهرا هطخ يا روک دم

 یاب ربا کشت هوازرب ا
 ردق هزاغوب رب نریو دیک هنیرهن ( تلوا) هلسلس
 لیم زا هونج «هرکص ندقدنازوا یرغوط هبرغ
 هنود یرغوط هیلیغبونح نوترسب هدعبو كرهدیا

 وبق ریمد كل هنوط هدنسش راق یدودح هر «كر

 ند هلتلس یا و . رولوا لصاو هن زاغو نلسد

 هساموریراکنا یلوذح كنسرصکیاو رخ تا

 و وعادبا لیکسشت لئام عطس ر « قرهنازوا هدنجا

N ET 11اطر قرەجا را  

 یا و نانلو هددو دح .ردرلشمبتک هدوحو رللوق

 نوقب «بویلوا غاط رب چ هد هامور هقشب ندهلسلس
 ی عات اه طب رک ا رافاط زوم

 زود تیاهنو ندر هت ضمبو ندرارباب یینالیم زآ
 یرات را را هلسلتس روک دم .ردنرابع ندرلهووا

 یدودح هنامور «بولوا هدنلخاد یدودح ابرتسوآ

 و ,ندنفیدنل و هدنسدغاشآ و هدنجراخ كتربص

 هدنجراخ كن هامور یرهورذ كسکو در هلساس
 یهدنغارب وط هامور كنس هلسلس تابراق .روبنلو

 نالوا یعافترا هرتم ۲۵۱۸ کسکو كا كنراه
 كس هلساس یرلیلآ هساوایسنارتو ؛ یغاط ( وموا)
 -اتسوف ) ںالوا یعافترا هرتم ۳ هدکسکو كا

 . ردیغاط ( وسور ییول

  هبهنوط هی رغوط ند رغوط رلکهدقالفا « بوق آ

 (تور) و (ترس) نالوا عب اته هنوط هن رلک هدنادن و

 هن وط "الماک هننامور هلع ءان ی هن ره

 الفا ندررهن و .روبنلو اد یسهضوحو هلئام

 هونج هلنالیم زا هقرش رلق ه دسر مق کو

EYای  AE 
 E SEE NEE وک یرلنالم نالوا هقرش

 .رروبقا یرغوط هقرش نوتبسب رلیک هدنسب ونح مق

 (ترشر) ی توقف ز هی

 یرعوط ه قرش بونج هدعبو هونج ندلاع یره

 ییعوط هیبونج قرش رل اچ نبا ندناپراق « بوقآ

 نا

 ۹ ی

“ 

۳ 
 ۷ 0 مور

 ۱ تل یخد یاب 2 نیا اوز شب شعب هدنتهح

 ۰ رولیکود هن رپ

 ردق هنصنم ندوبف رد ىع oR 7 كنهن وط

 ندنرابنا كنه نامور ىلع كلهرتمولک ٤۸۰ نالوا

 یس هونج دودح كتلود و ادا « بولوا دو دعم

 1 «هرکص ندکدشا لیکشت

 ؛رریک هنجما یغاریوط هینامور نوتبسب هجاود هلام
 امور « مازگص ندکدنود هقرش هن بوشلزا هلتورو

 نس هيل امش دودح كل هګر ود ینا كزرسق رب كەس

 تان همر و تالیصفت هدایز هدنقح هن وط رو دبا در دن

 هګ ر ودو ناتسراغلب زکلا ,ندننیدلوا لب یساروش

 انس و هنامورو كرنکوت تالاب | بس کیو

 یفیدلوا یواح یرلقلق طب قوح 11 نو كنم رالح

 كن راهنا هنامور نانکود ه هنوط .زردا افت | هلن اس

 «هدو تلوا ,لوژ : قرهالشاب ندی یرلهعاشاپ

۹ 
 ر

PANتورو ترس « هع* وا « نیحرآ دوخاب  

 ۱۳۳ را ادب تور ۰ ودیرارج
 ۲۶ رادک یم ا هتنامور هلا هسور «بودیا

 ( تلرا) یوم كا كن رابنا هنامور هرکص نده وط

 . لخاد كنسهلساس تایراق هک «ردرهن ( هتولا) یو |

1 

 دراهنا د ناقآ هدقالفا درکو تاب وب ارم رولیک ۱ را رپم قوحر زاوتم نامه ندلابح ما اس یاو

 هب یل یغبونج هدنلخاد هناولسنارت ,هلناعسن ندنس هلام

 هونجو هیلونج برع تیابنو هییع لام هد هب
 نارآ ه کیا ینرلبلآ همناولیسنارت ,بونود ییغوط

 هونحو « رریک هقالفا « هلرو ص ندزاغو ر یرد

 .ود هبهنوط ء قرهقا یرغوط هقرش بونج هدمب

 ندا قش وش Nh یادش .ردزسشمهاو زا یرلم ات

 E @ ندنورو تلوا تن هرنامور (ت يا |

 ج ینراوص رثکا تادا « بولوا یربن یحعچوا |
 | یتعی ندغاص . ردراو یرلمبات یلبخ كنو لک |

 . * قرهالشاب ندیونح رلیاچ یفیدل آ ندنتهج برع
  همرتسب «سورتات « هنتود هدنادغب و وئازو هدقالما

 نالوا کوس لا كلج ید ندلوص . هوادلوم و

 (ایشیش) هدهننرهن تور, .رد (ژالرب ) ناک ندلاعثو

 ۱ .رولکود ءيا |

 . كران و 5 رااوک ضعب بيرق هنلحاس هنوط

 (یبو هتلاب) کهدنیرق یصنم لوژ : یرلهیاشاپ

eee emergeات و  



 E ۱ ی ۳

 .وکر «(هتلا) ییدلکود كنی رهن ( ہدو) «(ورزب)
 هللا کوکرب .(وریام هتلاب ) نانلو یراقو ندیک

 دز ورز )و ( تال هتلاب) یا .میتلوا 1

 (ونایودوقال) ناناوب هدنفرط تسوا كنبصنم هجموولا
 ی 9 یسرالاق «( سیتسوم ورز )و |
 (سینارورز) نانلو هدننرق صالغو (یسرالاقورز)

 1 ي

 یسهطآ لیبخ ر كن هنامور هدنتا یار هنوط .

 یا هصلشاب 99 ندیغ بولوا

 هنیسر هوورتسوا «سادراق .هرامهوورتسوا ول روق

 هوورتسوا :

 نالوا میسقنم هب هطآ چاق رب عقاو هدش رق هرتسلس ۹

ÇÊنابرس «یولوغرب هوورتسوا باس «( هتلاب كو ) , 
 عقاو هدنس هلاد تا 9 هول هوورتسوا ۱

 . ردراهطا هنس دوخان هنیلوسو ( اینک )

 ۔ ایک ۲۲۰ یرکص ندقدلآ یە رود هنامور

 ق كلحاس ون «هدهسیا شلوا كلام هلحاس كلاهرقم |
 یخد هدنسیونج مسق .بولوا قلقاطب و قلا یسلاعش
 كران و هک.ردراو یرلهلکسا هیلاقنامو هيتس وکز کلای

 هشیرلقا تیمها سکه راج یرلناصق هكا هد |
 هدزکدهرق هدنراقجا هرتمولک ٤٥ کنابلک .ردعنام

 یسهریزج كچوکر ب هلیمان یسهطآ نال تنهناموو
 . ردراو ید "

 كب یساوصه كانهبنامور س . یساوصهو ملقا
 اتو ندهسور عي نديقرش لاعش بولوا زسلادتعا

 یئراق هراراکزور لتدشو قوئوص ناک ندیلاعش بطق
 رفصلاتح هرارطانازبم نیشیق .نددنفیدلوا یربسر

 هعفدقوچ ترارح « ءان هنفیدلوا ترابع ندرلهووا _
 عیرس ك اوه هقشب ندنو .راقیچ ردق هبهجرد ۰

 هداملا قوف كحابص هعفد قوج « بولوا لوصلا
 كن و ايو ولواقوئوص اتداع ماشقا هرکصندنترارح

 «بولوا نوزوا كب یرلشیق . رولو عوقو یکعآ

 ترابع ندنوک شب نوا نوا ایشکآ یرارابم كلبا

 دادتما هدایز ندنآ کا هسیا ىراس ا .رلاق

 ی اهعفد ضعب نیشیق .ردنعتوم لزوک لا بودبا]

 راراق و ا قوج هدرو ؛ راغاب راق ردق ههرتم

 یرهعکو لوکن زودنوکرلهووا قلا تقو ییدیدا

۳ a Hues 

TE 

eA 

 قلا كتكلع «یخد نزایو ؛ رنا ردق ههکرد ۸

 ۱ 5 و

 هرزوا یطسو دح . بلا یتروص یسارد زو رب
 رفضلا قوف هدرا كلبا یتاجرد كنهرارلا نازيم
 هو اس وا و ۵ ۱ تر EY نزاا ۷

SEکد و ی  
 هدنرل-مقنص . رد ۲ ۰۰ رفصلا تح یخد ناشف

 | بس
 زا اه د ترارح یرا و هدایز اه د یو وص ںیہرف 1 كس ا ك ا اک

 1 .رولوا

 راغا راق هرتیتناس

 1 جی ۱ 2 ۶
 ۷ ۲ و روم اب ا ۷ هد هنس ه دس

 میاتمو تااوحو ع 6 یسضارا لاوحا

 3 تقاعت یرلن واو یراک:ا غاط هدهنامور -- . یتورت ۱

 ندهووا یمظعا مق .بویهروس قوچ رهن ندا
 همی. ندیرلارج كرر . زدیراع
 : TE تل هو وا مساو ول نالوا ا ۷۳ 2 كح هر دشیکد

 لبم نالوا یرعوط هتور ابو ه هنوط

E 42یندرطم ل  

 كاس یطاطحاو
 یادح هد رق صالع بولوا هرم رب ةع | هد هرم

 نانلو هدنرلطسو كنهووا نوا شش ا ندرحخ

 ۱ 2 تام هل هذن رکا غال 2و ۷ ةد

 كن هنوط یار وط تكتهووآ و 2 یعاشرا هرتم

 تا هاب رل وص رومغابو هلراربن ندرلغاطو ییدرب دنا

 چوا «هدلاح یی دل وا ترابع لدهمسرتم هب رتا نالوا

 یترلشاط لقاح هدتلا

E۶ نکنر لوت ی  
 كإ « بولوا تک لدهقط

 رد هە رله 7۱:۰ ۰

| > 

 وط هرف رز هد هرم

 تبنم هلتاف قاریوط و .روینلو قار

EETرصم صوصخا لعو تالوصحم لزوک ك  

 - هنلوا مس ههقبط ترد یسضارا اوو .ررو

 ترابع ندرلهووا عساو ناناوا رکذ یسیجنرب : ریل

 هلا هرغم راجشاو رلغاب یسیجنکیا ؛ یسهتطنم تعارز
 راهبتو رارباب نالوا روتسم هلىرلهلرات رصم ضعي و
 ك نزایو نانلوا داخما یعص یسیکچوا ؛ یسهقطنم

 ثبهدرلراب كوصو كلباو قوتوص ك نیشبق «وروق

 هدیسګ درد ؛ یسهقطنم یرلکنا غاط نالوا لزوک

 . ردب رللحم عفت دارلغاط نالوا روتسم هارانامروا

 ۳ بنام رام ۰ شک یشضارا فا راانط
 د را راسو تسیهاقیم..تسیع )یاب هدنکنر

 فداصت زا كب هنیراث آ هساکرب *یخارا .بولوا لکشتم

 ۱۲ ۰۷۳ ۲۲۲ یسضارا هامور نوت ۰ رونلوا

۱2۹ 
۹ 

 ند ۵۰ هدنتسوا تر و « قاریوط

 , قارتع راص نالوا یحت

 7 لکشتم ندناتابن شعروچ

 هد دتسو و « قسخاب | ار

۱ 

 « بول وا



 مور ۳۳۷۰ ۳۰در

 - وم تاناوبح ۸۷ ۰ ۵ ۵ هدهنامور . راروندنا ۱ كنو «بولوا تراتع ندعود ۹1 یک راکه

 قلن امروا موا ۲ ۱

 هعورزح ؟یضارا ید یعود ۱۰ ۰۷ ۷

 .رداعص و

 بقاعت ینرارومابو راق یلترثک نیشیق ندفرط ر

 زا ندا

 ینلوا تیم ك هرزوا ر موو كتغا ر وط حد

 .ردشعوق هنسهرص كلام راداوصع الا ی هنامور

 یخارا .« بولب ر دنلکب درب هد هنس چوا هرزوا تموم

 هراسو یادش هدنر و رصم ۵ بار تاب هایش کا رند

 ندتسضارا نالوا کد. هدرا ا

 «بولوا صوص هنعرز تابوبح یعود ؟ ۷ ۵ ۰

 وصح .رولوالصاح تابوسح هنالنوط ۳ ۸

 ندنرب ره « بولوا رصمو یادفب یعوح كا كنتال

 كادغب .رینل  لوصحم برق ههنالنوط نویلم کیا
 زلنل وک بول و ۱ شر رصم و ؛جارخا یغوچ

 رصم هرزوا تموم

 ىع واو ه رآ تابوبح نالوا لصاح هدایز لا کیش

 ,تكجم هبل وصف «یراد فالو رادواج هدهجرد
 ءازاوق ءریونک « نتکر ۳ مراسو یاوخ

 داراهزبس راسو ن سام وط ناعطب هللا رٹ اسو نووت

 « كرا هڪلشاب یرڵەوىم.. رولوا لصاح یخد یعاوتا

 «مداب یوآ هازارگ

 ندهراسو قن دف ۱و ست جاغا «توظ نوج سحعاا

 هلت لکه دال ندراک را نالوا

 رایو هدرلهت . قار عو رب نانلوا فرص

 . ردطاحم هل راهجتاب هویمو هزبسو رلغاب رلب وک یهدرل
 یوئتس « بولوا هدنتعسو SIDE VE رلغاب

 ۸۷۲ 1۰ قرهلواهدنتعف قنارف نوبام ۱ ها

 كرلغاب یک هدراربابو هدراهت

Es RE 

 :لیاعفش لادرز اوما ۹

 لوب ك «بولوا ترابع

 . راقیچ بارش هتالوط
 رشو ییا اهد یوزوا

 | عساو كکالما باح ا ,بولوا كلتفچ یضارا رثکا

 | ابو یصفچ یغوچ هسیا كرلیاب وک . ردراو یرلیضارا
 بایسا عون رهو ل اهاح «ریقف . بولوا یعکلهدنوک

 راد مو رحم ند ااو تب دم

 لباق «بور و تنم ك هب هاها تاناوبح رنامور

 یی نولم کا۴ عی قلت رب كنيضارا نالوا تعارز

 یرلکدتبا عرز .هقشب ندقدنل وا رصح هب اع ص یگود

 صیصخم هت لاو یل ید كنتالوصحم كنیضارا

| 

 | ندفرطرب یدادتما كراس كوصو یترارح

 ندیادفب و رصم ا , ککا

 هافج )و (هغنوت)

 : ررمسقنم هساذجا ین آ هحورب « بولوا دوح ر وصق و

 ۲" ۲ ۷ رفص

 oT تآ

 ROSIN نوش

1 ۰۸۳ ۷1۴ 

 NOE زوموط

 هناناوبح ر دق هن رحم كسکو كا یرلغاط كانهنامور

 كرانامروا نزاب « بولوا روتسم هلرملتوا شیر ولا

 .رونلویرل روس یکو نوبق یلتیاک ید هدنسهرآ
 یلوص ثتهووا و یراراو هرد ضع كن راکتا غاط

 «بونل وا ذاخحا ییع ص هدیرارب عساو ضعي نالواتق

 یرلت | كقالفا .رول د وکی رل روس كنم او هلکرخ وفوق

  كنادغب ,بولوا كجوک ,هدهسیا یلش آ و شکافج

 را هلکر خ .رديلشيرولا اهد هکرکچ هارآ و هک.ذب 9

 «بولر درک هلرللروس هدراهلاا نزاب راریفیص و

 هلزوکوا تعارز . رینلآ هروخآ هرکص ندکد رک
 كچ وک یر ریفیص غاط 2 ارحا هللا هدنامو
 4 شب رلن وبق . دکو س اهد رلکدهوواو

 لوبقم كب یسغایو ینج سونم «بولوا

 . روبنلوت یسنج ییا راما ( سی
 هردشمالزو ییوت .بونلوا لاخدا ۳

 ا -اناوخ ماسو رت ما هی

 شف

 -وا جارخا هدیرادقم یلیخ هر کص ند دتا زاد |

1 

 .یرلکحو كا . ردقوح یخد هبلها روبط دا

 د بولوا هدکلر دشبت یر ندنکسا هدهنامور

 . یرلکدتباشقن یبراکلموک یلسوس یراکدیکرایلیوک
 هدرلتقو اوصو .یدرا راپاب یرلد دنکی هشیراو كرب ۳1۳

 هدشاب بول رو تىما هداز اه د هکمر دشت كىا |

 جارخا یدكياو هز و لیخو 6 ياساي رلشاق كىا

 هروصتیح لاب ردق کلوا «بولوا زا رلرا ۰ رونلوا
 ی ینآ «زوموط «دروق هشحو تاناودح

 «ناشواط « قصرو «راسناص كاك ؛یدک ینار

 «بولوا ترابع ندهراسو هحهرق < ,كیک :یسیک غاط

 جف الريق هدنرلقاعص زایو .ردقوج ك یخدیروبط
 هاب. رونلوب شوج كراشوق راس يک کل و
 وا ام یاونا كرلقىلاي دات كرللوكو

 لیخ هدندوآ رلنامور «بولوا قوج كب یتاناویح



 هنلتحخ تاودا ا

EEباوثا یک ق وژوقو كر وکو نارتوحس ندرد ر رلیش  

 مور

 شرک ندنرب رد هات تاناوبح ۰ رردنا هدافتسا

 . رونلوا لامعا كر وك قوح ك هدشایوب

 -وروآ ادعام ندنرلنابمهناط هتىرلقو وص كشف

 | روا «بوخدتس هد همنامور یراعتاو تاتار هفاک كاي

 یجاعا زوج هلا جاغا ها و نکروکقآ هشدم هدرلنام

 یرلکوتوک یجاغآ زوج .ردزآ ماچ زکلایو قوچ ك

 تموکح . روللوا مد اوت

 «شلآ هنتح ماظنو لوصا رب یتایعطق هدرانامروا ًارخا
 هکمر وچ هغلنادف و نامروا هد یراهووا یلاخ ضعبو
 ۱ . ردشمالشات

 | قوح ك ندنحارخا

 سای ؛هوبح «شفوک «نوتل | هدنرلغاط هامور

 نکا «بولوا یلتیاک.نداعم راسو ریمد « نوشروق

 و . روبنلو یراهزر نوتلآ هد هدنزاوص كرار

 ایقولورتب .ردزآ یرلن انل وا ج ار خام وملا كل هقلتخ ن داعم

 ۲۰۰۰۰ یونس ,بولوا قوح ك هدهنامور یزو

 یزوط ایق هتالسنوط ۱۰۰۰۰ و لورتب هتالسنوط

 تنکشلو تر اا یزو ن ۰ رونلوا جارخا

 یجرک وص یلشاط رارا هنلامعا رکو «یرلشاط

 كرلقار وط رارا هنل اعا نه هلغوطو ناسرو و

 .رونلو هتک ه دن راکتا غاط كن هنامور یخد یعاونا

 رد وت وص یس هلج بولوا قوح تر یسهندعم هایم

 رلنامور س . یطالتخا قرط «یتراجمو میانص

 وا لوغشم هلکمرد شيت ناوبح و هلتعارز هعلشای

 هدکمهمر و تیما تك یر نا هعنانص «بول

 و ارق بویلوا رهشراف هوس هدهسامور .رارد
 قفوا ضعب هدنرلناکد اب و هدنرهاخ یسلاها تابصق

 اب ر ونک« نتک . رارولوا لوذشم هلرلتءنص كفت

 هرتوحو دم

 قانجو E و ید SEDE ر وط ٤

 یجوف ندحاغا هد ندکساو قوم

 , هع وو اعو قاش ندکو .قالق ندنسیرد وزوقو

 هوسمو نکا دف رادواح « یاونا ر نددونش

 ۱ موس «تا راسو قار و وری سا ندهراسو

 ندنرلقادو جاغا «ریصح ندشماق ,بیا ندرومالخاو

 ههراسو قلیحریقاب و تلج ریمدو یعاونا كرلتبس
 هدر هبصق درک .ریلاب تاوداو تال ! یداع نام

 كوصوت «هدهسیا باشخا راوا رثک | هدرل.وک درو

ONY 
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 ۰ راردهدقم راقبح اک

0 

 .یراهقر :اف كنكو ۷ 7 و هلغوط یبخ ر هدرلتفو

 رلبلر ضعب ۰ ردقوح هدیرلن ورف جریک . و[

 راو وص هدنس داو تسوا 1 رللایرتسوا و

 اخ بواب یرهق راف هتسارک شاطر رونلوا هرادا

 « یکی نی دلو |هدنس هلج كاکل ام نانل ود ی رک ععیانص

 - وصحو هلبس هع بط تور EE هدهرنامور

 ندناحارخا تالاخدا یار هلشرثک كنسهعونتم تال

 ENES هد ae NAAN بولوا هداز قوح

 9 روک ۲ ۱۵ تاحاوخاو نوه رو 6

 قنارف نولم ۹ هدهنسر ىە < شلوا غلاب هغ اف

۳ 

 ندحاغا 6 هتسارک ین و غا ا بارش

 دوم ءهرحد ناحارحا . رد تم

 تتک ,ناتخسو دروکو رد هتل تا لومصم

 و یزوط ابق «رازب ضعب جوسنم ندرلن و و ریونکو

 - وتصمو تالوص«كناوروا هدیالاخداو ؛ندهراس

 یک هنک ام هلا هعونتم هما هیحاشاب و یس هفلتخم تاع

 داوم قلعتم هسوس هلال وصح هراح كلامو ندرلش

 هللا هنامور نده نجا كلام

 هدهجرد کیا بولوا هرتلکنا نداتراجم هداز لا

 .هقب یلاتا هسنارف هدعب «ناتسراحو ارتسوآ

 انامور EEE هیسور ءاسالآ هسامع کالاع

 بورک یک هدایز ندکت ا هد هنس هنر هاکسا

 رودقیح چ

 یر كقرط كحەدىا یترا كن هبنامور

 او راک هعا و كرپنو رد رهن هنوط

 .یک یی داشیا راروناو بوسنم هنتکرش صوصخ ه هن

 اش و هلسا راو صالغ یخد و کد دن و

 یغوج ید كنراربن و رلراقیج ردق هب کوکر ب

 «بولوا اص ا رووا لاصو هاب ریس راک یتفوا

 as هلاح قجهلوا اص 9 سس هلنماع

 نالا قم ا هرنامور e جاتح همه نر

 هدلاح کیدعت .ردشمامهلوا قفوم هن هعفان روما یکو

 زکلا
 هقندلوا یرللو ريمد . ردقو یخد لودح ر مه
 « هرزوا قلوا دناع هتلود یسهل-ج « بولوا ۳

 دوحوم . ردهرتمولک ۲ ۸۸۸ یوط كنعوج

 قش هنر ندنابرب ینادغب و قالفا رلطخ نالوا

 ۰ ردنرابع نددراسو

 ۰ ودماص 22 اعم ریس هلرم ام یر تور



۳ 

۶ 

 ۱ مور

IE قطر یوم A 
 یرب بودا هنلحاس زکد هرق هدیسکیا كرلطخ و

 كرة دنجا كناسرافلب یرکید و بهت وک |
 زنم هنس ها هن راو

 قوت كرهک ندنز

 - او وک رم د یر . روبل وا ی

 ی یرلل 11 هنا ولسن ارت ی

 ؛ رولوا لخاد هناتسراحم طخ کیا ‹ قرهراب ی

 ,و ؛ رریک هبهیسور «كرهک یتور طخ ییا رکید
 هابعااغو هنووق و ندنل امش یاہنم كنادغب یخد طخ

 هلط وطخ دعم هایوروآ هسامور هلیح و و ۰ رخ

 : رب یتنرا هک تالاا هلراهداح كوس . ودط وت

 زکلا «بولوا لمکم ید سه ندا طور هنن را

 LESS و یهدنسهرا یجاوو رااضق

 فراعم «یرلهذمو نالو تدساح ا اھا

 ۵ A ۰ یسلاما اسامور بس و یرلتاسدا و

 | یراقو یغاشا یونس < بولوا ترابع ندسوف

 ۶ یو و تایتفو ٩۵۰ ۰ ۰۰ و تادلوت ۰۰۰

 هن رادقم تنبل اها یه ۶ ۰# هتل ری و
 ی ۴ 2

 - ور . ردەدابز ندرلن داق رککرا . ردهدقغ وا ےض

 : رار دنوم هنتذسنح

 نامور ءبولوا وا رحم ی

 -هرآ ین دا اها نادعب هلا قالقا

 تسنح یلو د هامور ق - ] .ردقو قرفر كور هدنس

 ام .بوبلوا دودح هابس هیععنط دودح هج رظن هطق

 هساراسپ مبان هب هیسور هلاهناولسدار نانلو هدناتسر

 شک سد كن را هطخ هنو وقود عبا هنایرتسسوآ و

 یک یدارف دا كنهوق نامور 5 وت .ردنامور یسلاما

 ناف هیعلشاب هد هامور لب اّقم کو هردس رق هو وہم

 مع ر بولک ندایرتسوآ و هسورو

eردق ۳ ۰۰۰ هلا یدوه ۰ و هناکذح  

 دوانرا < مور نالا « رام « والسا قعع ینحا

 هروبنل و هو او نابلتا زىكا سنارف 1

 بڪ ندراناتو كرت هده رود هقشپ ندرلن و

 بهذم . رددوحوم هبمالسا لاهل ۰

 رک ذ «بولوا یهذم مور م سقودوتروا یوم

 ۱۱ ۲۰۰ هقشب ندردوب هلرلنالسم ناناوا

 و فتا EGS «ناتستورب ۱۹ ۹۰۰ « كل وتق

 . روبنلو یخد رلمدا هدنهذم نایوول ۰

 ,بولوا لقتسم نوتبسب هجهیبهذم روما رانامور
 ۸ تکلع . ردراو یساحور ساجر هلبعا دونيس

VY 

 ساروا هلرا ( چاد ) ۱

  ۳ ۱اسانلر 

e 

 رر E نشدرکت «بولوا مسقنم هب هناحور واد

 سویقس قلا: هدراهراد راس و سورة شاب

 هروینلو یخد یسوېقسپ كيلوتقر هدشرکب .ردراو
 ۱۳۵ « سقودوتروا ۷٦۷ ٦ هدهسامور نوش

 ناتستورب ۱۶ و نابوول ۲۳ «ینمرا ۱۳ «كياوتق
 عماج ۲۳۸ هدهگرود و هرواح ۳۳9 هل سا ساک |

 ۰ رددوجوم

 نالوا ینهعدق لاها كنراتکلم رانامور

 ندنرازوطاربعا امور
 امور ی دلوا شمر دتا ی اش ك( ناار 2

 « بولوا موف رب داو-تم ندنطالتخا و جازما كرلبل

 2راا كتاتسل ( چاد )

 و دلوتم ندهعب ال فرص یناسا نامور « قرهلوا

 تار ساتم و تیرق زکلا . ردماشم كب هر هات ال

OSL 
 اک قوح ر ند

 السا مت

 ندا ج4 ی

 هدن ران 0-۳ ی

 - هکرتو هجراو هجووالسا هناسل و ییالوط

 ندیکسا رلنامور .رتشعکب راق رل«

 واو ةد «بودبآ لامها ی

 قرهلوا یرا یذوف كلهم ۳ اعو كماوقا

 ۰ یدرل-شمالشاب هفمزاب هلفورح صوصخم هراوالسا
 .ترابع ندهبیهذمبتک ماطر رامش یرلق دزا 1

 . یدیغو یرلیشرب نایاش
 نادش و قالفا لوا هنس شب زوتوا زوتوا ندنو

 نده ال داور ( هزوق ) نالوا ی

 هک لند تام دا «بولوا

 ,ییسانمرت هلا هحوالسا تولوا ندهساا قمه

 هلک ۶ ل لوق یتفورح شال یتشیدلوا

 نانلو هدنلطا داقتعا یرلقج هلوا كل وتق و كرف

 لا هارد

 | نقال راز هلبصعتو تمناع كناحا هقستع راکفا

 ادار بوریدتا لوق یقورج
 ` قوف هفراعم قرت رلنامور یر ندتفو وا .ردشملا
 هدنفرظ تدمزآ ردقو ,بودبا تریغو یعس هداعلا
 هدنوک کنوک و . ردرلشلوا كلام هتاسدا اتداع

 9 . ردراو یرایعدهاو نوتفلا راد هدشرکب" |

 باکم \ °۸ «هتادتا بتاکم NENN هدهنامور ۱

 ۹ ؛نیلعلاراد ۸ ه دادعا بتاکم ۱ هدشر

 ,ص وصخم هناا ۱۲ و هروکذ ۳۲۱ « یتکم ساب

 بتاکم هد۲ ۰ ۵ «یتکم ترا ° «یتاکم عیانص

 ندنفرط تاود هرم ومع بت اکم .رددو>وم هص وصخ

 .ردیروبڅ یلیصح هئادتبا بتاکم «بوذلوا هرادا



 و 3
 اسل نامور «بونل و همیطم لیخرا مدشانو«شزکیآ 1

 . رونلوا رشن لئاسر و بتکو رهتزع ددعتم هدنن

 زانقس « یو هترو| « هرزوا تموم رلنامور

 بولوا رلمدآ رعسا هلیسهدازو یزوکهرق «یدوجو
 ؛لزوکیئام هدننب یرلن الوانک اس هد رلغاط کلات

 . روینل و دارفا شعب یللب هاو ىلجاص یراص
 هسیاراو یرلکیسک یا ر «بولوا رامدا میطمو نک اس

 ه هنادن ول روط و هب هب رطق تعاصت و تراسح هدوا

 یا ك هلیسح یرلتعاطا اذه عم - ردن رلمالوا كلام

 یرادادعتسا و لیم هقبسوم . رارولوا رکسع
 یژکا بو اشاب هناراکععانق ك یرللب وک . ردهدایز-

 یراکدتنا ر ( هقیلامام )و هللا هتسو لکا فرص

 كب یزو تاو ,راراشاب هلروج عونرب ندسوا رصم

 . راروروک ردان
 -ارفح هامور س .یهکلمو هفارفح نایسش

 لدهطخ چوا هل رلعسا هشرود و نادغب «قالفا هج هخ

 تموکح قجحا « بولوا بک
 هک دعا مسن هتلایا ۳۲ ییهسامور كرهبغا

 هدیس۲و هدنادغب ی۱۳ .هدقالفا یس ۷ كالا و

 هرهبحات هدرلاضقو هرااضق تالاا

 هبحأات ۳۰۷۰و اتق ۱۰۳ هدهامور ج . رریسقنم "

 ردەدەك رود

 اسا كنهروک ذم تالاا ۰ رددوح وم هب دل راودو

 یرلسوف رادتم لرله ڪطس هح امو یر کم هلسوم

 ۰ ررر ز هحورب

 |[لاهارادقم هرتم ولیکم ب سم هک تلایا

 ( هدقالدا )
 ۱:۸ ۰ +۹ و ژو غیر و روع

 ۲-۸ ۰ or ودير وس ولرو , ىګ2دنه+

 ۲۳۵۸۷ ۸۰۸ هو ءارق وبل و>
 ۱9۵ ۸ o۰۹ لاقارق یچانامور

 ۱9۶ ۷۱ t3۸ یچلادوقیذع ر هاو

 ۱ NTE قسدیپ وحر

 ۱۱۰۵۹۹ TY هتدنالسا وت وا

 ۱۸۱۳ ۰۹ 2۸۹ هلروغام ونروت نامروا ید

 ۹۰ ۹۹ ست وفذ وک اق لس وم

 ۱۰: ۹ EEE 9 هق-الو

 ۱۳ :err FI هتسد و وفد رم هچ رویماد
 ۲۹۱۸ 2۷۸۹ یی وا ه ووها رپ

 ۳ ۰۲ ۱ ۰۸ شرکب وفایا

 ۱۳۲۹۹ »1۱۱۸۳ سدالاق هپ "ول
 ۱۸۳۳۳۰۵ ۰۸ ٌوازوب وا رو
 tt۹ ۸5 ٩۰ لیئاربا لیئاریا
 ٩۰ ۰ ۳۳۹۹ تاراسوقیئعر تاراسرةیع د

۲۳۷۳ 

 أ
۱ 
۱ 

 ۳ تی

 ( هدنادفب )
 ۱۳ ۵۹ ۲۹۰۷ یناقس وق هن وپ
 ۱۰۱ ۳۰۰ ۲۹۹۴ وبچ وقت رج و

 ۱۱۳۰: ۱۸۹۰ صالغ ود واروو وگ
 TITY 0٩ .٩۰ دالر, «وود و7

 V۹ ror ۱۹۹ CE دیچلاف

 q4 QTY ۱۳۹۷ ویرلسا و رد ولسا و

 10۹ ۰ ۳۳۹ ٌواقاب ٌماقاب

 ۹A4 AF ۱:۷ نامور نامور

 ۱۱۵۹: ۳۰۳۸ شاپ یاب
 ٩۲ ۷ ۹۹° هوای و۶

 ۹-۱۰ ۹ ۱۷۹ ییعتلاق هواحوم
 ۱۶۲ ۹ ۳۳۹۷ لاج وت وڊ تاحوتود

 ۱۷۳ ۷ oY یوهوز ود یوه ورود

 ( ەدە رود )
 ۱ ۱ ّط

 8 ۹ ۹۹۱ ۸۹4( ۲ یخ دط یو
 ۸۳ ۹۱ 6 ( هعنسوک هود وک

 یرپث كون كا كن هرامور س . یراهبصقو رهش

 ءبولوا ۳ هدنسهطخ قالفاو نالوا اب

 ۱۲ ۰1۲ نالوا ییامآ دز ندکت ی
 دو

 ۳۰:۸ ل ۳ شرک

 ۲۱۳۷۹: هویارق ۰. ۰ شا

 ۳۰.۳ ‘A 0 Ar o صالغ

 ۲۰.۳۸ ییاق-وق ۳۹11 یاچو وڊ

 Ee هرایپ U قسد وراپ

 ۲۸۷ لس سا

 تو یسهرگسع و هبلام ؛هوق « یسهرادا لوصا

 ؛ بولوا قالارق رب رونلوا هرادا هلتطورعم هامور

 ر هردوسنم هننادناخ نروزنهوه یلارق ی دعش

 یسیجرب « بولوا ینایعا سلجم رب هلینانوعبم سام

 کیا و .ردنکم نداشضعا ۰ یسعکیاو ۱۷۸

 باا «بونلوا بانا ندنفرط ىلاها یساضعا كاج

 قفلوا باضت او «هرلنالوا زواعم عا

 وا زواج* ینشاب ؛۰ نوجما نایعا سلجم یخد یح
 هرلن الوا یداریا قنارف ٤

 هرلن دا زواحم

 هلارق تاارحاو هام یاو

 لوئسم ندنتاکرحو لاعفا ندنفرط كلوب «بولوا داع

 کای یسازج مادعا . رونلوا هلاحا هبالکو تثیه ر

 هردص وصخم هنن رارق كن رح ناو د هدهداعلاقوفل ۳

 ندنفرط تموکح یرلماقمماق اضق هلبرلبلاو تلابا

 ندنفرط یلاما هداضق و تلایا ربب « بونلوا نییمت
 ءردنا عاقجا هرکرب هدهس «قرهنلو سلجر 9

 قشا ۱

 تب لقا ال ی ونس بول

 شاب ۲ ۵ یخ د نوجا ناوعمم س ۳

 دو تاررتم ۰ ردص وصح



 و

 هدیر هماد تنه رر بک نداطعا رح وا دارلسلجم وف

 بضتن*هلبود یغد كنیراهرثاد هیدلب هلرلهیحان ۰ ردراو
 رلسام ون یراردم هندلب و هبحات بولوا یرالحم رر
 :رونلوا شدصت ندنفرط تموکحو تاعا ندتفرط

 قنارف نوبلم ۱۷۰ ینراصمو تادراو ثا هنامور

 هدنراهدار یساریل یینافع نویلم یت یدب ًایرقت یی
 لصاح نزاوت هدننب فراصم و تادراو « بولوا
 رادق« یلبخ هدنادراو هدراهس ثکا «هتشب ندقدلوا

 نود .رونلوا صصخم هتاروهظ بونل و یخد هلضف

 سنا وا یا نویلم نوسک ۸0۱ یک
 .رول رو قنارف نوبلم ه 2 هد هئس نوعل الا سارو

 اصا و ناکرا ۲۹۳۲ هدرضح تقو یسهر “هود

 : «مالقا نرومأم ۳۳۰ «ناطباضو

 «بولوا ترا رع ند وط 1۰۰ و ناو ۰

 «دارفا ۶ ۸ ۰

 بک ندنالا رشیکیا هقرفرپم .ردنکص ندهقرف ٩

 « یجشوط اولرب . یراوس اول رب ,هداس اول یکتا
 EAE یجوا رواط رو بوط هب راطب یا او 7

 | یدوجوم كنودرا لوق رب هدرفس تقو . ردعماج
 غالبا هنرادقم  N als ۱ین همر ودو ۰ ,یمان ( یمایجاد كسویلروا ) هەروا ,كرلس هدا لق |

 القا نرومأم 9.۰

 . ردنراع ندناوح ۵

 ۲۱ روکذ ةع مومع نایلوا یرذع رب هجدوجو
 هنس ۳ « بولوا لخاد هب یرک-سع نس هدرا

 « ناطباض و اصا و ناکرا

 ۰۰۰. و دارا ۰

 وا فالو هت بشر ۵ اجا هیت کوب فاقف

 . رارونلو هدنتمدخ ظعم هنس ( ۵ هدراوس و )

 هدهلباق تدم رب هنس رب یتارفن طفعسمو طابتحا
 نوت ادعام ندنوم .رارونلوا باج نوجا كعا ملعت

 دودعم قدهلم رکاسع ردق هنرلشاب ٩ رانامور

 . رایتل ۲ هنتلآ حالس هدنلاح مربم موزا رب « بولوا

 هلراروناو هلو زوسروت و روزآ ورق یسه رحم *هوق

 اصا ٤۹٩ « بولوا ترادع ندهنیفس همطق ۲۵ رار

 یسهیرحدارفا ۱5۸۰ و یسیچ هنیک ام ۲« هلیناطباضو
 . ردراو

 هلراتامور مولا هننامور س . یسهیخشرات لاوحا

 هنیووقوب « ( لدرا یفی) هیناولیسنارت نالوا نوکسم
 «هنوط ینه ار هلیسقر كناتسرامو هللا هساراسب و

۳۳۷ 

  هدنسهرآ یلابج ٌةلسلس تاپراق هلبرارهن اعتو رتسیند

۳ 

 دوخا ) چاد ) هدهعدق هنهزا یلوت تا هطخ عقاو

 ابجاد ؛بولوا نوکسم هلموق ر نانلوا هیمس ( تک )
 .كموق و نالوا یثحو من یدا فورعم هما

 امور هدنخرات ۱۰۷ كداليم ,بویلوا مولعم .یاوحا

 هناشیر و بولغم یرلن م (نایارت ) ندنراروطاریعا
 ناکسا .كرهرتکر ارجاهم ماطر ندابلاتا «هلکع |

 هکیدنا شقارب هدیرکسع هظفام لیخرو شا

 موقو لهأت هلرازبق جاد ًارخّوم یدارفا لرکسع و
 ؛ كرهدنا هبلغ هرلجاد رار هلرارجاهم نالوا کاح
 نی هی تان جادو , هندلوت كنموق نامور

 e ARE لحب ناسل كنناسل نيالا هلوحم

 -ایغوا هتالوح هلنامز رو ناسل و . رد رلشلوا

 ل یناسل امور نالوا لمعتسم مولا , بو

 ابجاد) كد هندی دالمم جرات ۲۳۷۰ راداامور .ردشع |

 .هیشحو ماوقا هدروک ذم خرات ,بولسهدنا هظفاحم یی

 ین رهووا كن هطذگو .هلموعه ندلامش را (توغ ) ند

 - روطاربعا امور رگ 7 كرنامور < كرەدىا التسا

 هناتسراغاب مع هاسم ندنفرط سویلراوآ ندنرا

 هلرلغاط وو هننرلغاط تاپراق یمظعا قو : شارو
 ,ندراتو .یدرلتملکچ ه هساولیسنارت نانلوا هظفاحم

 «راراغلب «راراوآ «رادرابمول «رلن وه نادیپک هرکص
 ,ینراربرب هقرشو هيلامش ماوقا راسو رلقالو « راراج

 « هلکْعا الت | یرارب یم لا كل هسامور فقامتم

 -اق هدهناواسنارت و هدرلغاط ردق هنس كل رلنامور
 ۱۳ تراس هکعا ]رووا نادنبو قالفا . بول
 نانلوا رکد هدنسهرص هروکذ م ماوقا ۰ یدرلشمهم

 هطخ و . هافلوا شعشلرب هنیسف رب كقالفا رلقالو

 « هيعس قالفا مولا « بولو ترهش هلیعسا كرلنوا

 قالطا هرلنامور یمسا (خالوا) دوخاب ( قالو) و

 ,یر كن هنوط ندنفرط سوبلراوآ تح . رد هدقغل وا

 - وا داب هلع-ا و یخد رلنامور نالوا نت هنف رط

 - روطارعا مور هبنطنطسق 7 هلرار اغلب « بولل

 لیکشت یقالارق رب ندا لونشم تقو یلیخ یر
 نانو و قادارا و هنودکام هدعب . یدرلشعا

 هلا (خالوا) هدرلاروا موبلا «بولیکچ هن رلتهج
 هردنونظمیراقدلوا ندنداةخا كرلن وب كنیلاها نانلو



Lara ا 

 ۱ ندنفرط رلدن اثعندیک نیتکلعو؛شقک ندلا یناحوتف "

 مور

 هدنسب دالیم رات ۱۲۹۰ هدشاور رو ۱۲۰ تیاهن

 ناموررپ هدنعسا ( فلودور هرق ) یی ( ورفن ودار)

 ینرلغاط هنناولیسنارت هلبا هلیبق نانلوت هدنت-ایر تح
 هد ( غنولویماق ) كرهنا هنسهووا قالفا « هلزواجم

 «شفشلرب هد ( اتبروق ) کهدنسیداو سیجرا هدعبو
 رب رکید هدنسسا ( شوغارد نادغب ) هدرلتقو وا هنو

 تاراق  بوقلاق ندهناولیسنارت هابسهانق سیر

 ناکسا هدنتهح نامور كنادغب « هلزواج ین رلغاط

 نالوا شلاق هدنادنب و قالفا ییکیا كرلن هو ؛شعا
 نادف و قالفا .هلحارخاو د رطا غ ساياق هفلتخح ماوقا

 یرالسن كرلن و ار و روت ساک E ین رلقلهدووو و

 «بوروس مکح هدنادفبو قالفا القتسم رصع ییارب
 - هناقع تلود نادغب هد ۱۰۱۱ و قالفا هد ۴

 . ردرلشلوا روبج هکمرک هنسهاجو تیعبات ے2 کت
 هک ندکدر هک هنلخاد یدودح تن هساْغع تاود

 - هدوووو یا و نالوا فورعم و ( نتکلم)

 تلود كلدهن رلادتما یدالبم نرق ا ندا:

 تب راتخ عونرب رار هلکمربو ین ر لیکر و نیعم هباملاراشم

 ندنفرط یراهدو و وو یدک ؛بودیا هظفاحم هرادا

 | ند ۳ ندرلهدوووو و . ید راروئلوا هرادا

 ارت ندررام « قرهقبح ندهناغع تیمب ات ( لام

 | ید یتادغبو طبض یهماراسب «دادرتسا یبهناولبست
 لک رعت هنامور كوس و لقتسم ¿ هلکع | قاعلا

 یروطاربعا هبنالآ ,بویمهدبا هظفاحم «هدهسیا شا
 .هلک)ریدتبا لتق هدیصوب ,كرالبدیا بولغم ندنفرط

 .یدنا شفاوا بصل ,سنرب رب رر « قرهنلوا مق
 یراراب و هینامور هدهرص و

 | ود هنس وه كالسن رب

 كس « هلغلاغوج تموصخو هقرفت هدنرلنیب « بوش

 سنار هنس ره نامه . كرهرب وج راهش رتنا ولرد

 و EES EE ىدىن هک 6
 4 رارق هکعهقا بصن سر لر «نوجما كمريو ماتخ

 | رانف شک | ًارابتعا ندنخرات ۱۷۱۰  بورو
 هنادغب و قالفا ندهعن ناتسرخ راسو ندنرامور

 ۱۸۲۰ ۰. یدیشم الشاب هکعا نیعت هد وووو
 نیطنطسق هرودو ندیا ماود هنس ۰۰6 دهم رات

۳۳۷۵ 

 ا نامور هلت وشد [

 مو کی

 یک هتک رو و ی السا « وتادروق وروام

 یشک چاق رب شعتاوا التاراسمع او تاحالصا

 نانلوا تا هغلهدوولوو 2: هش رووا اس

 «كرەدىا رازب هلراهق الرين “همام ییلاها و

 دنور تاک یر

 یسهدوو وو یالفا هد ۱۸۲۱ تابع ۰ ردرلشم

 -هع وشود یر ههو

Iنانلو ناد-غب هلا وح وس  

 یسهراد وا تل وحوس 9 2 یحج و

 نکاشا هساغغ رک ءاسعو ؛شهروتیسس هغاقشی راقرب

 یلقح یتااکش كتلاما ىلا باب (هدی راکدتسا هداعا

 ی-هدوووو

 :شمرو رارق هنبصت راهدوووو رب « كرهروک

 لانحم ) هدهنادفب ی e هقالفاو

 و وا . یدیا شعا نیعا ! ی ( هجروتسا

 تن هتک سن رب عاش ر هدنا (وقلود اردابلم)

 ناسلر یدا و یررحم

 3 اف ید هدعموکح روما و هفعوق هنلاح

 كنيلع نال لدب ههعور یراقدلوا شمردشلرب
 كرلنامور هلرامغا ماط ر ,قرهشبلاج هنلامعتس|

 نامورهننرزوا كنون .یدشما جد ین رل هیلمتایسح
۰ 

 سس ۴ اه قوحر هرز وا كا سل رادان ها

 2ام - ِ ! ]هو هع
 . یدیشلتا ید ورتاترب «یقرهنللوا رفت راهتزغو |

 ءابنارب سو رتمد هللا داله روکذ م هدنحش را ۸

 عوق و یاقشی راقرب همش وشک واو ونا تار ناب

 هقالفا اوا هضاب 4 نما کرم كن هنوز تول و

 «یددفل وایس (هقکردناسکآ ۲ )هنادغب و (كب رتسا)

 هلمتقفاوء كنااع تا لود ارت سوا هدنس هب راجع رق

 سراب نانا وادقء هد۱۸ ۵۲و ء

 كنل ود اب وروآ نس

 كنادش و قالفا هد ۱

 ش٤ الافشا یانامور

 هرادات راتخ تاک یبهدهاعم

 .یداشا | هتنامض تیم

 هنامور هزوق یالآربم «قرهناوا نالعا یدبحوت

 كنناسلنامور سنرب هو ؛شفلوا باختا هنکآ نر

 یتافورح سور نالناللوق ردق هتقووا نوح ر رح

 یک الما دارارتسانمو «لوىق یفورح نیتال هکر

 ندتراسا یغوج كرليڪفچو «بلق ه ه ريما كالما هلطبض

 قو>ر یک كا اطعا یضارا هتراب دنک هلصراخ ۱



 مور

 ه3 ۱۸۱ «مدهسیا شعا ارجا تاددجو تاعالصا
 لا قمر هیرادا ی

 ندحراخ نوجماقمالوا هقرفت بحومهدنند رلیلر و

 0 نروزنهوه كره رب و رارق هنیلح سنز رب

 لوصا تطورشرو « بانا لراش سئ رر بوستم
 ندا داقعاا هدننارب 2 ۷۰ ریش وا تاراپ

 ؛ شمر و لالقتسا ههنامور هرغنوق

 نانلوب بات ه هامور یر ندنسهده

 هګراود هدا باقم كرهدنا هداعا ه هس ور شک

 رئامور هد ۱

 هیلاراشم «كرهدبا لیوحم هغللارق یتاونع كاسنرب

 . ردرلشغا نالعا یغللارق كانرلوزنهوهود لراش

 . ردشمر و ه هامور نس هطخ

 كنتهوکح امور نالوا شفلو ] ۰ ۱

 تفوکح «بولوا یلانار ٤ ۶5 داتهح لاگ نو

 أ
 مقاو و رای ندنقاعلا هنعاود ا اتنا تا هر و ذم
 ا هلا ( هنوأ و ) هد هرضاح تا ملا 0

 كن رلتلایا ( هنولوب )هلا (مرارف ) و ی ا
 .ردشعا را

 نوىقرش «هرزو | یتیدبلوا ناس ۱ مرد

 ور ه دی دنع

 ه یلوطان صضطت و هرارب الو ۶ 3 دو

 هدنروهظ كلنهناشع تلود نک ا

 همالسا كلام و شعشلکرت اذ رظع

 هدنس هعطقای و روا لات اممع N شمذخ هنسهرص

 .یدرلشمر و ییعسا اا مور) هکلاع یرلکدتا 2

 فی رعع یدودحو نیست هليما# یساعسم كلا مور

 و بولوا لک كع

 ۰ GEE هر رک هتعش و

 دمو لولدمرب هلو

 مش ك ہا وطانآ

 تن هسامع تاحوتف دود >

 كاا لیا مور ىلا

 رب «یک یغیدلوا یس
 نوا كلام و

  هنسول اا ا ا « ناذغب «قالفا

 2 )هطخ ی د قلدّوانرآ «غاطهرق كس ره

 صصخ و ییا مود «ندنفی دلوا یرلص وصخ ےسا

 E سا یعد هرارب نالاق هدنحراخ دارهطخ و

 هبش هروم كنانوو هنیرهطخ هيلا هلبا هنودک امو

 زکلاب En ا مق یک ادعام ندنسهر زج

 هردراو .خد یسص

 | - اعم سراپو

 | كنهماراسب

 یان (یسهر زج همش ناقلاب) هب ینامک یایوروا نانلوا ۱

 هر زج همش ناقلاب « هلم وم یانعم .ردهدکروآ

۳۳/۹ 

Romagne ( ۱۱ مه دنمکح تت كتابا )  

 ۱ مت دا ۳ » هدیراقو | ایا

 | تح كنغلروطاربعا قرش هلبتقو

  ERموبلا رلیانو . .یدرل رو هرات کو ۲

 .ررود یبا مور هنن رلي رب مق نالوا هقشد لدهروم

 یسیصوصخ لوادم كنعسا لیامور یسهرغن وق نیلرب
 | لیکشت ندن رلقاعتس هریلساو هبلف قرءل | هدابتعا رظن

 1 یتمان ( لا مور قرش ) ههزاتع تلابا ینادلوا شا
 ۱ ۔ارغج مسا ( یبا مور ) هدنوک کن وکو .ردشمر و

 داب هلعساو هل رتقو .بویلوا لمعتسم هدك هجایف

 هنودک ام ا50 173 لدصوصخ یانعمو « یم
 هدنرآ هدام « یرلتالو رتسانم .كنالس «هنرداو

 «ندنعیدلوا كحهلرو و شارو همزال تالیصفت

 .زروبمروک تحاح هلاقم لی وطن هدارو
0 

 ۰[ ۰ هنلوا محا هنسهدام ) لیا مدد

 هد یراصح لیبا مور غو هدلوسناتسا

Oنوکرما هلا كر و  Eهلا راصحر  

 ۔اغونو هدنسبشراق كنراصح یلوطان «بولوا هلحر

 ad ییاو هاتف و یلغفل وب هدنلم راط لا دز

 . یدراردنا هظفاحم یلوناتسا كرهدا دس یزافو

 زاغ و ًاناذ ؛بویلوا یرلتیمها هروک هبهطسا یی دمش
 هللا هيسج تاماکحسا هدر قجهلیقبج هزکد هرق

 اف ات رد ورتم راراهح و «ندنفیدلوا شلدا مک

 ناخ دن ناطلس حل ا وا IS یا ندنعف كلو

 ىع ( مگ ) یعسر قرهنلوا ان ندنفرط یرلترضح

 را هناخ ورلبلاب یلیخ هدنتهح لامع دار اصحتب ر دهد

 زیلکنا ر هلم ( ژاوق ترور ) هدنتسوا «بونلود

 .رددوحوم یتهک یئاتکب رو یتکم ۱

 هدرک طح 2 ٩50۱۵۵۸ ۱ وصخ یاعتم

 ا بولوا ۱ نولیمور
 ۱۳ هلا ۱۲ بولوا هطا رب ندنریازج ( نیل )
 كت هرزج (نوسول )و موس مرا ام ض.یع

 . "۰ ردسعقاو هدنزافو ( وندرانر یاسر و مد تقی

EE7 ندهرتمولیک عبر ۱۲۱ - زکلاب یس هيڪ“  

 یسلاها ۰۰ ۰* .ردرر قاغاط «بولوا ترارع

 .ردراو

 ۴ «لیامور قرش»] قرشا



 و
 م و ر

 | غدومود
2 1 Rumburg ) 

 صق ر یزکص اتق هدنعطاق لح كنطخ لوف

 تاجوسنم كولو زبو یسیلاما ۱٤۰ ٠۰ «بولوا
 .ردراو یرلهق راغ

Roemerدم یهق راتعاد (  
 ا نج وو

 رومشم یهقر

 كنابض .ردشقیا تافو هد ۱۷۱۰ و «شهتوط هدغ

 نوجا نیعل یتیم تا هبوامسمارحاو : فتو کر

 .ردشعا عارتخا نی رودرب

 ایرتسوآ ( Rûmerstadt ) ۱ داتس
 صور

 (هواروم) كنتل ودناتسراحم و ۱

 . اهن وق هد  ء

 ۱ ولک ۹ كح ولواو عاش (جولوا) هد هطع

 ۰۰ بولوا هبصقر یزکص اضق هدنلاعت هرتم

 . ردراو یرهقراف زو یسلاها

Romsey ) ۱ان هرتلکن | )  

 واک ۱4 دل (رتضیو) و هاا ]
 .اها ۲۰

 اروتش و هدابلارتسوآ کا ردراو لو و تل

 هرتمولدک ۷ ۰ كنرولمو هدا( 4 رو ) تام

 هلتعارز «بولوا هبصقر هلم او یخد هدنس» رغ لاعم

 . ردبزک كلحرب روهشم
Si (Romford )|کم ) گن  

 ولک ۲۸ كدروفلجو هدنتلابا]

 ۷۱۷۰ بولوا هبصق را .هدنسب رع بوج هرتم

 هزب سو اوت تاب وحو لو رمد « ییلاها

 . ردراو یتراجع

 ° «بولوا صقر ه دنسب ونح تر هرتم

 دروفمور

 هنغاعس هفروا تاس الو لغ | هل

 داس تالزا یک منا 0
 قرهلوا هدن رق 2 2 ) نالوا اتضو زکسعو

 کسا هل اق ندرل-ور هدنزانک یی ین غا غاص كرف و

 هلکلر و مساو یخد هاضق رک ص ات ۳ هعلق رب

 یمدق مسا فا هملتوب .ردشفلوا هيم ءاعساو هداضق
 رلنامز رانتنازیب و رللامور «بولوا Zeugma) هغوز)

 هافلوا سسوم هدنرزوا كناسقریو یلتیمها كم هدن

 - وتق) درلنمرا تقو یلیخر هدع) .یدىا نیتم ك

 رتساتمو اسیلک م ؛بوبلوت یر ا سوق
 فرشآ كلم . رددوجوم مولا یرلهارو كرف

 ٠ (تناه) ك

۳۳۷۳۷ 

 یسغاب لنوتز

EE ) (نیلسوک 

 قوچو و |

 م و ر

 هدیسهیقاب را ضعب « بولبتول
EONهرم ۰ شفلوا رفح هنما كناق  

 .ردراو هدیسوبق ر ریلم ر ریلاښا هللواد ص و هدکلنرد ربم د ۳4 ا جو لاش هرتمولیک ٩

 لاعش كنغاعس هفروا یساضق هملق مور س
 تنارف E تلف بد ولوا تراص ندم و

 قرشوافرش -)دمقاو هددنتهج برع یرادقمر و قرش

 هل رلاضق كج هری ًاونج «هفروا سفن ندنتهج یلونح
 ؛هلبرلقاعس شعصو بلح اب رغ
 مور روک ذم یزکم .رددودح هلتالو رزعلا

 هرو د هلام

 ا هدنراذک ل وص كتارفو هدنرق هعلق

 ۱۸۰ اضق و قفاخ نالوا مماج یسوفن

 ینایرم . یردق ۰ زکلاب «بولوا بک ندهبرق

 ماسم الم e نایتسرخ ا هراسو
 ااش رار هد رک ص < یسلاها ۲۷ ٦۹٩ «هرزوا قلوا

 ندم کسا اجماج و یرازاب « یتکم نایبص رو
 «بولوا تبنم یبضارا .ردراو یرلهارخ نوصحو

 یزعریق غونرب لوبقم «هلغلوا یرلغاب

 هدموزوآ وروق لیخو «روتلوا ل اما قارو بارش

 «بولوا قوح یخد یوتزو ربا .قیتسف .راقبج

 . ردل ومقه كن

Roume! ( } ۱7  ) ( لمرا یداو ) ند 

 هور هنسهدام « لمرلا ی داو») .ردطاغ | بن

e ۳ |و  
RE 4 ا هدنس هطخ هنا موب كب 

 قرش هرتمولک ۰۷ كىلت
 5 سج

 °010 ات ه دنا ونح « بولوا هبصق ر یزک ص

 وب يلون یمد « یبیلاما
 . رد راو یر

 ت مور )اغادع »9 | ) ۱

 TD هم ۱ اشاب دم ۳
Romaine ) |هدیلامش یاق مآ )  

 هل تک اتم هعطق ن وشمود ۱

 ( نارول تنس ) هل او یک ا « بولوا رهن رب |

 نمور

E E als ) رودار 1 oT یرفروک 

 یخارا وا و .ناعسهدنراطسو

 ماطر E یعوط

 هونج هدهدرابو هملاخ *

 ندنتلآ یر وکر یعیبط و ندق دا 2 لژوک ۱

 دل رولیکو د « (نارول ER قب لک |

 .ردذذلو قوح یغیلاب ۰ ردلوهجم لوط ۱ شاپ مهاربا ىلرصم .یدشع.ا طضص ندرلبنمرا



 ضد او

 ( هواتل و ) كن هیسور ( 1۱00۱۳۸ 1 ) ۳
 هرتمولک ۱۷ تنوار و هدنتلابا | ی

 «ییلاها ۱ ۲ ۷۸ ۵ «بولوا هیصق زر هدنسس ل لامش

 كوس 6 یر ءق راف دمار و هلغ وط هلال آ تعارژ

 . رد راو یئالوصحم نونوت هدنراوجو یریانب رب

(Romorantin) ۱تن ه-نارف  

 (وب)و هد (شممرآ )|
 (هردلوس) قر هلو اه دنسدق رش بونح هرتمولدک ٤ ۰ ك

 ك یک سم ۳ هدنیسهظا رو هدنرانک ییا كن رهن

 یس هه راف هخوح ¢ یسلاها 5 ۵ 66 6 بولوا هصق

 . ردراو یهزوم كچوکر و

Romulus ( ۱ ) بیات تیام REیحرو | 0.2 ی یمیناب كنامور  EFRIN 

 | كن( ایولیس [ر) یزیق ك( روتیمون ) یرادمکح هبلآ
 (سرام)ناناوا گز یعلا برح یرد ٠ یدا ییغوا

 ۱ (سومر) .یدروبنل و اما یی دا وا مس یی

 ضقن یرآهدلاو . یدنا راو یردار ر زیکیا هدا

 ندنفرط س وبل وما یسهعهع EEE هامتمم كعا دهع

 EE E یی ترابی

 ا یخ یوم ا هلی ی ایفا
 دروق یشید ر و « شهار هدر وروق ین رب دنک
 ( سولوتسواف )یا وع كرا دمکک . یدنا شمربما

 -ریدقاب هب ( ایتنروالاق) یسهحوز « بولو یرلنو
 .ومور «بولوس 7 رلن بوح رلز و . یدشم

 هنتخ هللا یروتیمو , هد دن رک وا لسن سول

 نددالىم بودک رارب هل ردارب هدعبو : شعا هداعا

 شما عضو نسا اغا رهش امور: لوا هنس ۴۲

 یسومر ,هلکع ا روهظ هعزانم هدنرلنب هدعب . ید

 هرابرارف یرهش ییدتیا سیسأت یی و ؛ شتا لتق
E SB Aاور یا سو ارسا  

 -ارطا . هلک هنکرادت جاوزا هرلن هو ؛ شمالپوط

 بودیا توعد هنربس تابسعل ماطر یباوقا دف

 یراق نالوا شلاق زسیماح «نکیآ لوغشم هلریس ران و
 هلرلوشموق هلهجو و . ىدا شهر دلاق یترازقو

 ینیلاهاو ؛ شا بولغم ینغوچ « بوشیریک هتاعصاخم

 رلنیا شاطرب ی رفتااب هب کیا قرهلوا ماوعو ناکداز
 تمه ناشلوا ریە اس ‹كرەدىأ عضو رام اظن و

 هنوطرف رب تیابن . یدبا شلبا لیکشت ید ینایعا

 مور ۳۳/۸

 ا یسرغوط ادد و ؛ شلوا دید ات هدنساسا

 . ردشفل وا لتق هدنخرات ۷۱ « دالبلا لبق ندنفرط

 -ومور « بولوا جوزم هلتافارخ تایاور ون هدلاح ره
 .هروبالوا ددرتو همش یخد هدنقح یدرحو كسول

 هموررتب «بولوا ندراصناو ند هما |
 .ردیبحاص كنوبق رومشم هلکخد |

 هللا هجا ینوص كنسوق تاذ و هدیوبن تربه
 نصدنفا ( ملص ) تانک رف ترضح . نکیا هدقفاص

 ۱ هم لب دنک لباقم ههعشچ رب هدتنج هتسب دنک

 لهاهجرت بحاص .هدهسرلشهروس فلک" نس هغناص

 نار یغیدملوا یسش ر هقشب نوعسهشاعا كنلابعو

 .یبویق ( هضر ) نامع ترضح هنیرزوا كنوو ؛ شا
 فقو هنیلسم بولآ نوتاص همهرد كس شب زوتوا

 همور

 . یدیا دا

 ۳۸ كناراح و E ارا ۱ هام
 ۱۱ لاش مرتمولک ل 4 ۲ a ت هم

 - رس ندوو هدنرزوا یلودح ر كره ناشفارز

 رب یزکم اضق هدنبرق یطخ لوب ریمد ندیک هدنق
 موق یاضقو هبصق هدنخرات ۱۲۸۷ .بولوا هبصق

 قاب و « شلوا وج ایلماف كس یل آ نوا « هک روا
 .ردشعا ترعم هنفلناخ هوخ یلاها

Ramichaca ) ۱ EDونج یاب سا ( - 

NDS 
 نلکود هنغامرا (اناب )و هدندودح یرلتروهچ

 E عقاو هدنرز وا یلاح یئراف یا هش ره ( هراتا وغ )

 هرتم ۲۲۹۷ « بولوا یریوک یعیبط رب روپشم
 كنتوا «بولوا ترابع نداشف یر وکو .ردکسکو |

 0 هن هدنناب كنو بوق وص ندعمرب یلکیلچ قاصص هجرد ؛۰ ندنناپ . رویک لوب ریمد
 شلم وکه غارپوط هدنرف .رد راو مام رب ییبط
 فشک یغد انب ر کسا لومحم ندراشاط مسجو
 . ردوا

 ( هوا ) هدهسنارف ( 1۱۵۱۸۱۱۱۲ )

 -اضق ( نیسروس ناژون ) كنتلايا ۱ لیمود
 د دن بلاع یک هرتمولک ۱۷ گناضق رک و هدنس
 3 یرک هبحال هدنعطاقت لح گاو ریمد چاق رو

 هلا هرتاسو باروحو یسلاها 15۳۰ «بولوا هبصق

 .ردراو یتراجت كاشياو یرهق رباف یسهنکیآ باروچ

 س اور ریدنق هوا شف



 دن و ر

e Eتولواندیر هحا  

 ا 4 به ۱ کیس تجنور
 E هدروهال A هدلاح یغیدلوا

 تو ی هدر ه رام ید یثراق هرازلکنا و

 ما نت یرازلکنا بولو تربث هاتقفومو

 باخ ا نو ندنف رط رافعش ۰3/۸ 2 6 جارخ الا

 .رواشب 6 رق ,باصب هدنف رظ تقو زا و شغل وا

 هنمکح تح ینعق رب كناتسناغفا هلراهطخ ناسلمو
 ماط رو ؛ شعا لیکشت اکلارب مساو .قرمل۲

 شمریدتیا میاعت ین رکسع هلیتفرعم یرلطب اض,زسنارف
 هدتنس ینالخا « بودا یرافو هد ۹ ۰ یدا

 هدافتسالاب ندنو رلزماکنا « هلکعشود ترفانمو هقرفت

 . ردرلشغا طبض ییهروک ذم كلام

 اسولادنا گاتهنابسا ( (Ronda | و

۳۳/۹ 

 ۱ ( هلام دوخاب ( هخ ال ام مدرن

 یارک ص اضق هدن ع هرتمولک 7 ۹ كن هغالامو هدنتلابا

 مالغاص هل اغ «یسلاها ۱ « بول وا هبصق ر

 یزهزب-و هویم رومشهو یراهجتاب لز وک «یساوه
 تثبهرد رب یرد و ع 1 عفت ص ك ۰ رد راو ۹

 ۱ غاطکیاو هدنرزوا كنهرد و .بولو عقاو هدنتسو | رغال او ةدن رز وا کات ه ٤ | مقاو هدنتسوا

 ات ی

 كسکو هرتم ۱۰۰ و نوزوا هرتم ۰ هدنسهرآ

 ر ریلنا هللا قماصاب ٤٠۰ و یر وکر داع ناباش

 یراصحر هلاق ندننامز كرلب رع .روبنلو ید وص

 . رد راو هدیارس رو

 هام هتسنارف ۱ 2

 ۱۵ ۲ ء ی ۱ راسور

 تافو هد ۱۵۸۵ « ششوط هدنرف ( مودناو )

 هلا ایدا ضمب رکید .یدا رام یدادحا ا

 تایل «كرەدىا یمس هدیدجم یتاسلزسنارف قافتالاب

 .ردراو یراعشا قوحرترابع ندناموظنهو دیاصقو

 (فرویل سود و ۱ فرودسور

 لاهش هرتمولک ٥ كلو او (بنل) تزغعس

 «یسلاها ۰ ۵ ۰ « بولوا هبصق ر هدنسس رع

 | یرڵەناخ رمد و یر هش راق هدر وق كرا لو ریمد

ENE. 

 هعور ۱

 («مالسلارم) زدبادو بولوا تکلعرب عقاوهدنسیقرش

 نادوس (0۲ - 1100080) - راد

 2 و یاس هدف - < ا دح كادوو ميأت هادو هدطسو

 نور

 یدودح رک د .ردشل رتا هلرلةلقاتاب هرصر و هار مناد

 هن(مدنب راد)یرحوط هب ونح تک ام و نابل وا نیعم هل مات

 ۰ رد واح یخد ی ( یوقراد ) « بولوا دع ردق

 هرخ لدنجاك هفن و ررادیرلطخ یلاعتض رع ۰ 3

 ( هدهقوا ) عبا هنغام را ) نعواش ) ناکود هنلوک داح

 ندکدرک هه ور راد كرهلک ندروفراد یرهن

 بونج «بولآ یناج ( هاسق ) ندغاص «هرکص

 ندلوص هدنرلطسو كنسارمو «راقآ یرغوط هد یل ر

 كرهوس هدایز ,هلا ذخا ینراوص كرلباچ قوچر
 قش یکلع نوش هلهحووو «رنود یرغوط هب رغ

 یدودحثاهروک ذم تکلع 8 ندک سا قسو

 هایس ك یسلاها .رولنکود هنرهن یراش هدنجراخ

 نادکر کو لیفو هدکل رواکدج «بولوا رامدآ تسردنتو
 .دتم هلهالسا ند یسهلج .ردراو یرل: راهم هدنوآ

 «ندنفی دلواقوچ یراکنیسعونرب رضمهناناویح ءراردنب
 -دلوا جاتحم راسو یتراهود هارلتا .ردزا یراناوبخ

 . راردنا هظفاحم قرهراص هرللوح یرلناوبح یراق

 .هرومم رکید «بولوا یسهبصق ( سانود ) یزکم

 راد .رد ( هنیلاراد) و ( هکرت) یرل یلشاب كن
 ۱ . راقیچ یشید لیف قوچ هدیتوق

 رز هحو ر ندنسارش ناتسدنه |

 و ور : ردیصلخم كناذ چوا ۱۳

 روپناهرب لصا نع ( ناخ نیدلا فراع ) ییجنر
 روا كرهدک هسرادم راز هل ردن «بولوا لندنرپش

 هننافتلا و هح وت كنا مالا جات باونو ؛شعا نطوت هد

 7ة اھو كلارا ثم باول .یدا شفا رهظم ۱

 ۱ تان ههس ور ( ۱۱۵9:00۲۲ )

 .یدشعا تماقارادتخا هد دان ردح 4 رهدنا ستم

 و دکن وا هعطق وش

 یارف» ناماد تد را مهد یاس اب یک

 قارف نایرک كاح و نم تسد نیزا دءد

 راطتا حاد هند نوخ رپ مچ ناشدرپ لد

 قارذ ناماس هفرط معارف مراد ناتسود

E 7لصا نع ) ناخ یشنم ) ییع- | س  

 نطوت هدنرهش ونهکل «بولوا ندنسهبصق ( ناونالم )

eنالع تداعس هلودلا نع باوت ییلاو دواو  

 نتشاد رپ وزا لد عاوت یک

 ینکمم اغوغ هدوچډ ایصال

 .رلینمهرب ونهکل ( یاهس مار یعنم ) یسیکچوا ت
 كب یمظنو رت هدنرلناسلو دراو یسراف «بولوا ندن



 نر 1 ۲

2 AE 

 لاله و ردبوت ی وربا و حر یا
 لاو نەىح و7 یی وخ دهاد

 نخ ثكابشم و7 عود سم در

 لا نغ نیء و7 یوداج سکر

  ) Runcorn ) | ۰ Iرتسح تان ه رتلک:ا

  Jكلو روبلو هدنتلابا ) نروقت  ۱٩قرش

 هسصفز هدنص.م تیر ( یا رو و دم ساب وح

 هنلاعا نافس .یسلاها ۱۰۱۲۰ .بولوا هلکساو

  ۷ص وصخ  E«یر هش راف طالخ «یرلضوحو

 الی ا كب «یس هش راف هبوبیک یازجا «یرا هناخابد

 .ردراو یمتخرو نام الز وتو: نوا
  ۳ی یر نزف یحت وا

 هب اض قیرط رل هملق ب ولو نیرو ۱

 یدىا كلاس . ٩۷ ۵ ,اصت تا وش .ردشع | تافو هد

 ؛ ردن دنس هم وظاهر 4 2 وا راد هک

 نون را هم لز ما ر

 نورد رها ر, ناق رد ولطد وط

 هردلن ادمه بول واندنسارمش نار 71 ۱ ی

 ردشع | تافو هد ۰ .۲۱ | قد

 ۲ در دک وا

 سبز قوش زا تفرح

 تا و
 هر ۳

 موکیم سک «مه اب

 موکیم سسعب لوا مروخ یرک وت اي

 )۱ شر ) هدنزیک د قیطلا ( ۲۱۱۸۵ ) ۱

 ییحاس هو ومو تا ی رفرزک |

 توئنح ند رع لایت «بولوا هطا ر هدنسیش راق

 OTST رک 6 یو یغوط ه قرش

 یسیلاها ۰۰ «بولوا هرتمولیکم برص ۱۱ یسهیعتس

 یرهلراتو یع ص شعب ,بولوا زود یسضارا .ردراو
 یسلامها ندنعب دل وا یسهراح هایم هدهسیا راو

 هنتیسنج واندناقسا یسیلاها .راراشاب هلقامعقلای هعحاشاب

 هلناسل جوسا قیشیراق هلا هجا ۲ .بولوا بوسئم
 رگ وا كنتلاا هنوول كن هبسور هطآ و ۰ ی

 و ور

 ۰ ردتمم اوا

 سا لوس شش ا ) e و

 قولا هعگابم تک یر ندنغام

 ۱ ( هلو ) ندنس هر ونح ۳ حوت تن هرجم وسا «بولوا

 (SL «قرهفا یضوط ه ی رغ لامش هدعب و

 یلوک عساووب هدنسارح هلرخآ ريع و ؛رولوا لخاد

۳۳۸۰ 

 اقا كروک ذم رهن نالوا نوزوا اهد ندتسیدنک |

| 

or. ۱ 
 ندلوکو هدنرانک یرهش ( ونج ) هددب ؛ردبا لیکشت
 . بقعرد «قرهفآ یرغوط هیونج برع بوقیچ
 یرغوط هونج تدمرو .رولوا لخاد ههسنارف

 هب ی رع بونح هدعب .هینغ لامڈ کیف نو دا ۱

  هشرهش (نوبل) « هلنایرج یرغونط هبرغ تیامنو |
 هلا ذخا ینرهن ( هنوئاس ) ناک ندلامش .هخاوا لصاو

 «كر هود یریغوط هونج یني ؛یقرهلوا مبات هنتم

 بلآ هنن ندلوص «ندزالوا لصاو هنرهش ( هسنااو )

 ا ۱ مو یر ( هرزبا) نل ندنرافاط
 كسنرهث (نونوآ ) بول آ ربا كجوک قوج
 «ربلآ ید ینرهن ( هسنارود ) ندلوص هدنفرط تاآ
 هیلاد رب عساو هدنتهح برع كن هملسرام تاپنو

 یسارم .رولوا بصنم هزیکد قا «كر «دیا 4 گاز

 ۳ ۱ هام كتسهضوخ «بواوا هرتمواک ۲

 هدرلتفو یداع هد هنا .ردهرتمولیک بم ۹۸۸۸ ۰

 یش دغا راروحاب یلترثک دوخاب کیدنرا راراقو ۰

 . رکود وص هرتم بکم ۱۰۰ و ۱۲۰۰ هدرلنوو

 " هدنفرط غاص كنلفسا یارح نالوا یرغوط هونج

 ناکود هوز بوشا ندنرلغاط ( نوس) نانلو

 دراف «هزس ,شدرآ ورا ود یرلهعاشاب دلرلباح
 32ا «هدهسا رارپن كجوک رلتو «بولوا هراسو
 .رارر دنیا وص هدانز لندن وص تار ه ور هدنغب دغاب

 وص رک ندا كن روک 4 ٩ هدنفا روط هسارف

 شعب «بولوا یلتعرس یاب رح راز هل شک كنب

 و هدرارب

 . هدنصنم یخد رروماحو رلهوق ییدربدناو (ندنخ

 لافس رس حا ندنکب دلبا لیکشت رادس ما

 ده دلب اب ردق کاج هنسا هبه رتمش 7

 اذه 2 .ردبا فداص هنأب وهص و تالکشم ق اط

 «(قراپ ) نالوا هدي راق و هرتم ولک ۱ ۵

2 

 . رونلوا دع خاص 4م اس ريس ردق

 3 ملو مترو هدهقراع"د ( ۱۹۳۳۵ |

 هبصقر هدنسدن ی لحتاس کاسه ر ۱ هب ور

 1 ۱ نیاسرو «تعاسو یس اھا ۷ «بولوا هلکساو

 e OS یسهام دص ها را هقن ر اق و نوتوت

 NES . ردظوفع هلناماکعساو يص ینایل
 ) Bouclıes du 1۱۱۵۱: ) ۱ و

 - هس ونح تالاا كن هسنارف ) یزعآ ور

 | یمقرب كنسهطخ ( هسناوورپ) کسا «بولوا ندنس



 نت

 و «هدلاح یغیدلوا
 رش هلک د قآ ابوتج .ردشفلوا همس هلیتاو

 ندده لاه و ا زولقوو الاعش «راو

 ین هلاچ دودح «بولوا طا ± هل رلتلابا دراغ یخد

 هل غامر ا هنور هدینهسغ دودح هرم هسنارود

 نم هلل وق ا ناند هنور كج وک كنوو

 یسیااهاو هرتم ولیک عب رع ۰۱۰۵ یسهییطس حاسم

 .ردیرهش هیلسرام یزکم «بولوا یشک ۰ ۰٩٩

 فورعم هلا ( سراءلاو) هدنرق یصنم هنور

 ك وڪ قوچرب هدنفارطا كنو هلا لوکرب عساو

 ES رب ترکی د هایت(

 شب" رم ویک بولو تو" E و
 . ردرادلوتحم یرلفرط رثک | ءهدەهسا راو یرارب

 هقشد ند هع ونتم راخد .ردقوح هدیرلاعصو نامروا

 ۔وزواو یعاونا رهومم .نارفص «نوتوت ر لزوک

 لا «یروک لادمم ,: زولوا لصاح ینالعا كم

 كرلقاروط صوصخ هنلاعا هراسو نیاسروو صر

 هدیرلب را ویرلیک هل رلن و وق سوس م . رونل وب یعاونا
 ؛یغای نوتز روهشم .ردبرلبا ك یییاتص .ردقوچ

 قوی .تایرطم قانو ك و ٩
 ۰ ردقوح هدیرا هناخربمد .راتبح هلت لک داوم راسو

 هلرآ و یکا ,هیلیسرام تلایا .ردکلشرا کب یتراجت
 ۱۰۸و هحا ۷ «بولوا سةن هباضق چوا هلب رلمسا

 .ردواح یهدلب هراد

du ۶۵ :كەس ا رف (0)1.  

 E یسقرش ی ابا هور

 ندنعق ررب كنطخ (؛لوژوب) و (هنول) یا
 ونج مق هان هق رش دون ملات شیوا
 فرش هود وا هرس ا كغامرا نارآ یی

 "الاعش «( هراول) بیو 1 ابونج 1 هرزبا )و ( نا )
 هحاسم «رددودحم هل رلتل با (هرآ ول مم هنوئاس ) ید

 ۷۰۰۱۳۱ ؛بولوا هرتمولیکم بم ۲۷۹ ٩ یس هیس
 دودح .رد رهش ( نوبل ) یزکم .ردراو یسیلاها

 مق بورا یغامرب ور ابر ةا
 .رولوا دتع یسهعشرب كنلابح ( هنواس ) هدهدنسس رع (

 لاتسیرق «یروکک ن دعم هلرلن دع« نوشروقو ریقاب
 هدنلاحعا هرتاسو نیلسرو هلرل-ےاط هبثباو حر
 .ردراو یراوص ندعمو یسهفلتخم هبرا لمعتسم

 «هویم هزبس «ستاتب هللا هعونتم تابوبح یتالوصحم

3 

۳۸۱ 9 

 دو نزاع نده اف تارک رومشم نواز نارنص

 صوصخ ای le «بولوا ق

 هثدارغفابو و قول ت

eقوح ك یسهبعانص  

 تلاا .ردرومشم یرلدام كہا

 ۲۰۳و هیحات ۲۷ «بولوا مقنم ةباضق کیا هرس
 رد واح ین ه دلب هو راد

Rove ( | ) ندنسارعش مهاشم هرتلک:ا 
 هد۱ ۷۱۸ و دلو هد ۱۱۷۳ بولوا |

 كموعیرانآ .بوزاراهلاه ییخرو ؛

 هلم اود س

 دلوت هد ۱۱۸۷ «بولوا یخد رعاش زلکتارب

 ور

 شعا تاقو

 ۰ یدشلوا رهظم هتنتسح و لوق نسخ

 کد

 ضع ر کا هلاوحا جارو شعا| تافو و

 هردشمزاب رب ۳۹

 أ

۱ 
 أ

۱ 
 أ
۱ 
۱ 

 هبدرایمول هداسلاتا ( 10۲۸۱0 ) ]
 (یرابک )و هدنتلاباهیشر گنسهطخ ]

 ( ونافروا ) قرهلوا ه دنسدق رش لار هرتمولک ۷ ك

 هدنقاصتلا لع كلون ريمد ییاو هدنکتا كنغاط
 وسنم كساو یسلاها 2 ۰

 واوور

 «بولوا هیصقرت عقاو تولوا ه صقر عقا

 . ردراو یناح
 لور كنا ) 0 0 ا ۳ ْ ار ۳0

 ۲ < ك( هر ) و هدنس هطخ ا

 ۳ ؛ هدنرا فو دا و ه دنسب رع بوح هرتمولىک

 6 Es کم «یسلاها ۸۸۲ ۰ « بول اوا همصحق

 هلرامسش حس ه یردو یرلغاب رومشم « یبس هب اذح تک ۱

۱ 

 Eas راف هر E هوم تالآ تا دعا |

 د کک هدكنترام كرا ا

 هدسونح یاش ر 11 ( 1۵۱0080 ) :

 ره رب عبا هنغ امرا ) زماز ) | وعوور

 هد رق ا لونج كنل وک ,( هتسان) «بولوا

 ینرل وص كرل باج قوجر .هلناعن ندنرلغاط ( وموتوم ) |

 YA «قرهقا ییغوط هونجو «كرهدبا عج

 ال زا تلا کا رو کترو اک ندناارح 2

 ۱۳۵ رکن هدر ن راهه كنسهبصق ( هتن هت )|

ê رولدکود 

 ) هيتیلوو ) هدههسور ( 1۱0۲00 ) |

 ۔وتژو هدنساضق (ریموتژ) كنتلایا ول وور
 هبصقر, مقاو هدنسیلاعش برغ هرتم ولیک ۱۷ ٤ كریم

 «یسلاها ۷۲۳ ۰۰ هرزوا قلوایدوم ینصن «بولوا
 یر هلاخابد هل راهق راف هرئاسو هربب «هخوچ «نوتوت

 . ردراو یتراج هتسارکو تاناویحو تابوبحو



 داد

Ruvo) |کل )ابا یراب هدایلاتا (  

 ٤۸ كن هتارابو هدننابتق (DS ووور

 ةرش بونح هرتمولیک

 EEE یسل اھا

 ۱ ۷ ٩ ۵ ۵ «بولوا هبصقر و دیس دو

 را (Rovouma) ۱ ور

 رب بصنم هب یدنه طع رح !

 هرتمولیک ۸۷ كنلوک ( هسان) «بولوا یغامرا

 قرش هدع هقرش « هلن اعسن لدرللق اطب ما ط ر هدنبيع

 ۔وص كرهن كوس جاقرب «قرهقا یرغوط هیونج

 .بولود هقرش هن هر 2 ندکد تا ذخا یخد ینرا

 ندکد ش) ۳ هل رهن (هدنجوا ) نالو | كوب ند دكا

 (e) قره ناق لاج یر نام کو

 بصنم هزیکد هدنسیب ین ل امش هرتمولیک ۳۷ كننورب

 هرتمولرک ۷ هلا ۳ ی شاشا كتسداف رولا

 هلرلغاط ینرط ی زانل و هدتعسو رب مش یاهو

 «بولو' ترابع ندهووا  نوزواو راط نالوا طاع

 زارا لکش ر یواق نالس هدهووا و یسارحم كره

 .ردلزوک ك ب یرارباب كرلغاط کهدنفرط کیا .رودیا

 رب هعبرد هدنجما هووا هسیا فرط یراقو كنسارج

 | دودسم هل راتشب موق یصنم . زد هدننروص قدنخ

 هدرارب ضعب ید هدنرلفررط یراقو « یک ینیدلوا

  ردناو . ردغیص كب یلوص « بولب را و جا

 . راردنا دس ییلو ی راکوت وکو رلحاغآ کد

 ADS Es را هطا هدنجما تنارحم

 لکتم یخ لافس رس هدرې و هبلع ءاش ۰ ردق وح

 ۲ ۵ ۰ لدندصنم لنوتسفنول رم حایس .بولوا

 رو یهدنمخوا ین كل ( هموو ور ) . ردشاب

 تاک لقسم ییدندبا کی كنابنال ۲ هلاک اتسم یکم
ITTكغامربا و . ردنعفلوا دا ما دود  

 هدنتمسو هرتمولیک عب ص ۳۳ ۰۰۰ یسهضوح

 .روينلوا نيمخ

(Rovigo ) |كدنو كنالاتا  

 د

 یراقامرا (جیدآ ) هليا ( وب ) قرهلوا هدنسیب یغ بونج
BETرم د یاو هدنرزوا یلودح ( وتحمدآ )  

 هبصقرب یزکیم تلایا عقاو هدنعطاقت لع كنطخ لود

 هلج رهک «یرل هناخابد ءیسلاها ۷۲۷۰ «بولوا,

 Nei و طو ص اکو و یارمنر سا « یسهق ر اف

 , زدطاح هلن رلتلابا هرارف یخد اونجا ,هتوتنام ابر |

 غتضم ددعتم «ینقوم هدنرزوا یطخ لو ریمد ندیک |

 هلیعسا ( كرابم یوم ) و یژآ هرتو یسهض رش عماوج |

YTAY 

 س .ردراو یسهزوم ےسر هلیس هناغتک یواح یدلج

 «بولوا هدالحاس یزکد قشاردآ لابا وغوور |

 «بولوا هبصق رب هدنبیع هرتمولک ۳ كعغروبسر و |

 | -هردزو قیاق هللا لاح چوک ردق هب یراقو هرتمولبک

 وز

 (هنورو)و هو داب «كدنو "الاعث ,هلزکد روک ذم ًاقرش

 ندهووا ر دتع هدنسهرآ یرلقامرا جدآ هلا وب

 هرتمولک میم ۵۰ یس هڪطس ةحاسمو ترابع

 تلایا .ردنوکسم ها لاها ۲۱۷ ۷۰۰ «بولوا

 .ردواح ینهبحات 1۲ .بولوا مسقنم هب طق

 هشرت هحوالساو ( ۵

 e ويل وور

 هرتمولىک ۳ تا 9 و وه دنس هطخ ارت سدا كندلود

 كنسهر زج هبش ایرتسیا قرهلوا هدن سیب رع بوذج
 ٩ ۵ ۲ ۰ ,بولوا هلکساوهبصق ر ءقاو هدنسد یک لحاس

 هنلامعایافس «یتراحم ثلعبا : یتا مالغاص «یسیااها

 «ماج «هنراقم «وتنچ «طالخ «یرلهاک تسد ص وصخ

 . ردراو یسیهام دصو یراهقشراف هراسو نوتوت

 ۔ دنه (Roulak) كتهور ۳ ۱ قاه دز

 E تان هطخ باڪپ ا

 اس ون قرش e . a هدنتلابا

 قم وا راسم یس ۱۹۲۰ «بولوا هبصقرب یزکم اضق
 تابویح .لو ریمد «یسااها ۰

 ۱۳ ۱۱ ۱و «یرعرام روم راج
 .ردراو ی رش عماج رب من منصم هلیعسا ( رسم

(Rohrau ) | ۶ناتسراجمو ایرتسوآ  

 هدنس هطخ ابرتسوآ سفن كنود

 «هرزوا

 ۴ وارهور

 .ردراو یسلاها ۰

 با دنس هدناتسدنه ( 1۱0۲۱ )
 ۳ تربت رو راکش تا یرهور

 قرهلوا هدنسیقرش بونج هرتمولبک ۳ 4 (رضس) و
 ی ۳۲۸۸۰ بولوا هبصق ر هدنراسب لحاس كنغام رادنس

 هزوهالو یسلاما ۱۳۶ ۵ «هرزوا قلوا ملسم

 ۰ ردراو یهاک راز هغ رش ی

 هدناابح كنس هعخ ناتسربط هدنارا ۱ ناب ور

 قالغ رف ۱۲ ندنالک .یدبا قوج ی ابو
 ۴ یار را! .بولوا رهشر كوس



RS 

 كتاود قوحر ندالع رهاشمو روم كب هدمالسا

 ینیدنلو هدلاح هت مویلا .ردشف و ام و طقسم

 -دلروک یمسا هدراهطیرخ قجنا بویمهنلوا قیقح
 درک .هتنلوا تار ع 1 هتک

 هدنساضق ( ویماقلدهسدم ) كنتلايا ا مقا

 هبصقر هدنسب ونج برغ هرتمولیک ۲٤ كديلودولاو و
 ردراو یسیلاها ٤٠۲۰ «بولوا

(Rouergue) |ا كن هسنارف  

 هنوقساغو هنبوک «بولوا ی ۔هطخ | 7

 موبلا .یدیا كرل ەطخ

 یم فر كدتلایا ( هنوراغ عم تو ) i ( نوروآ )

 .رودا لیعشت
 رصم «بولوا نر هباعک ( تباثی) ۱

 . رد دودعم ندنو ) | عفود

 ندنفرط هواعم هدنخرات ٤٨١ .ردسیوار كف رش

 - وتف شعب هدهیقرفا «بولوا رومأم هبرغ سلبارط
 ودعا یخ در ین هرح و ؛شلوا قفوم هناح

 یرق هدهقر « بولوا یوم ینافو هدهقرو هدماش
 تاک و ا ترضحو نده باع هن -- کک ردراو

 یغیدلوا عف ورر رکید 9 گم دنفا ( ملص )

 . رد وص ید

 تا دح چاقرب

 رح ( ۲۳۲۱۱۵۵16600 ) |
 هه کم هدل دتعم طرح ب

 ر عبا ا عقاو هدنرقیچآ كس رع لحاس

 E ۱۹۲ ها ۰ ی اط

 هدنرهزآ ینرغ لوط ۱۱۷ ۱۱۱۳ و لاعت

 و دحجال ور

 | ۔وس كا «بولوا ترابع ندهطا ترد .رارواوا دم

 لاها رک

R15) |روپشم كا تا هناپسا (  

 ۲ ۱۰5۹: :بولوا ندنراماشز ] "
 ٦ ۱ ۰9 ؛ شم وط (هدهلبشایعی) هدلر وس هدنځګ ر

 .ردقاب یرلم-ر لزوکمماط ا نا

 (هنیس یغاشآ ) هدهسنارف ( 110008 )۱
 « بولوا رهش ر یاد كتتلاا )

 ( هنیس )و هدف اع هل هرتمواک ۹ كسراپ

 نور

NAT 

 یسلاوهفوک هدنتفالخ نامز ك( هضر ) ناف ترضح ۱

 رود لئاوا « قرهنلوا 2 ندنفرط صاعلا نن دیعس |

 (دلودولاو ) « دانایسا ( 1۱0۰0۸ ) ۱

 هک یا هلطاناو تاتو ا

۰ 

 .هعاد ۴

9D 

  ۸هقاب یئراق ك شر هم . ردءقاو هدنرانک غاص كنغامر

 یبیل اها . رد راو یسهلم ر هد هدنس ۶ ۱۶۰

 هر دوې و ناتو .و كىلوتق «بولوا هدنرادقم

 ص وصخ  TES«یدناوم  leكوس ص وصخ هد

EE O رقم کم « کم 

 تراجو تعارز ۰ یسایمداقآ تاسدا و نونفو مولع

 6 یس ەدادعا ے

 1ا ۰ یهنافتک دوم :یامج راشو
 ك نا لو و هدر یورو

 اک 9 لزوک « یسر وک هععا رب , هسیر هوک رب

 تیمومعرپت قجمآ ۰ ردراو یغاقوس لزوک چاق رو
 یلقیشالوطو راط یرلقاقوس .بولوا زسهاظتنا هرزوا
 - وا طاع هلراهم ماط رب . ردناشخا یرلهناخ رک و

 یساوه ۳ ندنف دق [ جد یاح چوا ندنحا ٤ بول ۱

 ندقوماپ .بولوا یرلیا كب یمیانص . ردیلتوطر كب

 هریب ایوب « هلرکش « رک
 .ردراو یرهناخ ریمدو هناخایدو یرلهشراف هرتاسو

 دشو دمآ ناف قوح « بولوا كاشبا تك یتراج
 رشن قوا «بولیروق رازاب فدا چوا هدهتسو ردا
 رد ریش رب یسا کل مد نلبا اوت فو

(Roya) | ۱یدودخ اجالا هللا هسنارف  
PT TDA 

 « كرهدنا نابرح E هبونح « هلن اعم ندنغاط

 تاچ جاق رب «كرهک هنغاربوط ایلاتبا هاک هسنارف هاکو
 و i E ندک دشا ذخا ا

 یسارج ٤ رولکود هزکد قآ هدنفرش هرتمولک ۷

 . رد هدنل وط هرتمولک * ۰

aml ê ( 0۲ ۵ 

 ET ایسو | سا ِِ 9

ET ۱۳۹۳هد ۱۸ و« شم وظ  

 هدعب « بوشیراق هنرلشبا قلقشی راق .ردشعا تافو

 ندهبسایس روما هدننامز یغاروطارعا كتراپان و

 « شعتاغوا هللا هتسلفو مولع فرص « كرهل کج
 . یدا شفل و هدرلتش رومأم انتمم ضعب هغ راعمو

 هب هيس ايس روما ندنک وع ا نورو

 کرم دام HN كاوا تطورشم نورا

 3و ناوم الغ « هرکص ند۱۸۳۰ و ؛ شا

 ء نا: شما تلع و تب رب نا 4 رار هلل

 . ردشفلوا رشنو عج یسهیسایسو هیم*> رانآ ضعب



 ی جر

Rueil )(هزآ وا مم هینس) هدهساارف )  

 لرام نوت هام ( لیاسرو ( كنتلابا ور

 | هدنسیلام قرش هرتمولدک ٩ كنبل رامو بات هنس هح ات

 یو ربم د .یسل اھا :Net بولوا هبصق رب عقاو

 . رد راو یزلشاط هاو یر هش راف شب

 ۵ دنا رلد سع هل.تف و E ر یر | اهر

eهایم « كارام ھور «بولوا یم  

 - اق ) یرلقدا وا ل سم رب و هل انعم )¢ قوح یه راح

 « هفروا»] . ردن وذظم ولو دوخ اه ندنمسا ( هئوریل

 ۱ ۰ هنل وا تصحاص هو ام

 تا ندنسارمش نارا (ن دل ادعس انالوم) | 1
 - هبصق فاوخ اس خ ¢ بولوا ۱

 تد وش ۰ ربیشعا تافو ه دن رات ۹۸ :I ر دن دنس

 رکد در ورپ درد نم نوچوت قشعرد تسین
 رکد درد دود ی ادارا مدرد هک سا

 كنلاح هالا يه ( لو راط یعیر) | | کكرتهر

 « بولوا زاغو ر ۳ و دنا ودج منو ۱

 کر ۰

 هلوا نبات ناو و . رد راو یعافترا هرتم :۰ ۵

 علی ام RE هل ام اب یابی ره

 یهدتهج کیا راکزور نسا هدمب .بولیک هرزوا تبتما
 . رلس هروشود یرلنغب راق مسج ندرلغاط

 یهر

 وأ هعطق وش « بول

 :ردنما اف ینا نیاز نارا

1 

 دا دما 1 رم مش کیه یارخ زا

 داری 1 مد مدد "هدرک مک اب و تمد

 ار هچګ یاهک رب مديد هدروآ مهب رس
 اس دا ناتسود عاستحا دکر

Eناهفصاو ن را ) يلع و اف ) یرکید  

a SE Îتعارف هه  
 : ردکنوا تب وش , یم |

elyیهام ها رب مهشچ ترس دود  

 یها ر یسکم شچ زک ره دایم برای

 ۔ زعم باو نن ناخ ىلع ناهر جش ) ]
 ندنسارعه ناتدندنه ( نان ندلا ۱ نبهر

 .ردوسنم هقوراف لس .بولوا ندنځ اشم وهلو

 : رادکنوا تب وش

 قاتشم لاح ضرعو یورد ې راهظ اب
 قاب نانچم# تیاکح و ماکرد ۳۳۳ نابز

 و و

A a ۱1 كيظما | د. هایش ال دم یک هنطم  

 ااوراک

 - وا نداریک ( كس لغ,ناطاس ) یرب

 ey رومشمو مدف ك كناربا ی

 لابح هلع رببعا و یمجع قاع «بولوا

 یرلهار < .یدنا عقاو هد لام یادم كنس هطخ

 نارا رهشو و هد ونج هرتمولیک ۵ تاو ۲

 یمن دلوا نشم و روم كب هدنرانامز کولم ےدق

 هظفا_م قشر رم یخد هدمالیسا رود لئاوا 9

 یزار رکب وا ریہش ےکحو یتخاپ كرل قوس .بودبا
 هكمالسا ی ال زساسح یک یزار او رقم هلا

 مق ًممق مویلا یزوس :ردشفل و و طاقسم

 یی «ردهدنل وط هرتمولک ۲ رادام ارغاد ؛بولوا

 تصفمو ر هدو هک« ریل هنا وا رود هدتعاس ید

 9 لا دمت .روندنا تلالد هنتماسح و

 هدف مدنسهتوا بولوا ترادع ندرهلرات ۵ ةاطر

eرغ بونج . روبنلو یراهباق یجفج كچ  

 یس هر
 رو رازاب رب «مماج کیا رب «هناخ جاقر هدنفارطاو

 در هدهنن را هبارخ كر هلغل و ور یار

 مظعلا

EEبول وا بارخ  

 ك رالوغ« یرم۶ یر رد هدف ۳ قالطا یان ۽

 ءیسلاها نالتروق ندولق

 تر ها هن رف رب ردو 4و و وا کا ترڪش هنا رهط

 0 رو رهش ر روک ذم لح نالوا شفلوب
 ۔ارغج دق نانو یرمش یر .ردشعا سوت هک دنیک ۱

 دوس .ردروک ذم هلیمسا ( سجار) هدنراث | قوق

 تمافآ نوک شب هدرپشو هدتییقعت اراد ردنکسا
 هدنحرات ۲۰ هدنامز ( هضر ) رع ترضح .یدشعا

 ندتفالخ بناج « رسا ن رامع نانلو یسیلاو هفوک
 نقاط لیلادز نب ورع هسرزوا ما ینیدل آ
 وا . یدیشریدتا حف ینرهش یر .كرهردنوک

 ینرهش یر یدهم هدنتفالخ ناز داروصنم رفعح
 ات . عماج كونر و هطاحا هلقدنخو راما اهد تاقر

 .رد ( یزار ) یبسن :یدنشعا

Ren ( ۱ ) مق كن هیسور 

 كتلايا نالوا ا هدنسطسو

 هوقسومو ۸۱۰ كغروبسرتپ 3 رهشرب یزک
 (هقوا):قرهلوا هدنسبق رش بونج هرتمولک ۱۸۲ كن

 نازابر

 ومو هدنرانک غاص كنیرهن ( هریورت ) مبات هنیرهن

  هدنرژوایطخ لو ریمد لدیک «( فولزوق ) ندهوقس

 سسوم هدنسهتروا یضارا عورمو تدنم .ردعقاو

 قوماب .یسامها ۳۰ ۳۲ ۵ «بولوا رمش رب |



 ا ی ر

 ۔هق راف او هرب تاک «نادعمش «ٹاحوسنم

 چاق رب «یتراجم تاجوسنمو تاناوبحو تابوبح «یرا

 یلخاد «یسهبریما ةینبا لزوک «یساسیاک یکساو كويس
 و و ا

 یسهناطتک ,یهریخ تاسسؤمو یتکم ددعتم رکید

 ككلسنر رب لقتسم هلیتفو .ردراو یسهعاب یوم و

 طض ندنفرط رراتا هلنامفد «بولوا ی زک سصح

 رمد الو الامت قلابانازایر - .یدشفلواب رخ و

 ندنتهج یلامش بغ هلت اب رغ فوپما ًابونجو اقرش
 ندلامش «بولوا دودحمو طاح هل رلتلایا هوقسوم یخد
 .ردهرتمولک ۱۹ یمظعاض یعو ۰۵ لوط هونج

 «بولوا هرتمولیک میرم ۶۳ ۹ یس هرس 2

 ی ۰۷۱۰ كرلنو .ردراو یسلاها ۱ ۸۰۷ ۹

 ۱۲ ؛بولوا مقنم هاضق ۱۲ تلایا ۰ ردراتات
 . ردیواح یلهرق ٤ ٥۲۰ و هبصق

 هکمو هتسهطخ دم فا رعلاةرب زح ار

 لامش هرتم ونک ۰ سر | 7
 « هدنسدق رش

 رب یزکصم كرلساهو هدقرث لوط ۲ ۷۲ ۳

 یمهعلق «یروس «یسلاها ۲۰۰۰۰ «بولوا رهش
 .ردراو یامروار ترابع ندنرلحاغا امر هدنفارطاو

 هطق دا رالول قوحرو هدنجا كنیداورب یک دز

 .ردقوچ یتیمها هجرملا ةربزج ,هلغفل و هدنعاقجا

 ( هیعرد) یکیدشیا بیرخت تاناشاپ مماربا یلرصم
 قیاس نرف ندنفرط راس اهو هدش رق كنواو هنر

 یرلقافوس « قرهنلوا سنت هدنطساوا یر

 . ردعساو و زود هج ږلوا
 .هننامگ ءارعش یره نر یح وا ۱ ناز

 : ردیصلخم كناذ جوا ندنس

 .ایرو هیعرش مولع «بولوا یللوبناتسا یسجمر
 . یدبا یدرف كن رصع هدنتسه و تم و هبض |

 .ردراو قمزالم یخد هنسرد كندنفا دوعسلا ولا

 مراوعمط هدعب .بودیا كولس هب اضق قب رط تدمرب

 شلوا فرصتم هتماعز ,كرهدنک
 . ردشعا

 تافو هدارواو ,

 شعب مات انو یسهلاسر ر « راد هناس

 .یدمهنل وا سرتسد هن رعش ناب اش هلقن .ردراو تافل

 دب هدنسزاف « تولوا ر
 .یدنا هداز یلیم هماماو سانح .یدنا راو یسالوط
 وا تیوش

۳۳۸۵ 

  ۹ Aهللا یلاعت ضع -

 ب ی ر

 شعرا رید ییاقل دب بیقر نوک رب مهرتسوک
 نودم رتسوک اکب مهلا كن آ ٠ یتتروص

 یسضاق كناروا « بولوا ی هبلف یسخجوا 3

 شعب قلعتم همولع راسو ههقف ۰ ردشغا تافو نکیا
 : دوا تاب وش ۰ ردراو دا

 هکنیوب مها هلآ لک بوقای هرچه شت آ
 هکن و یهایس دود ېک كفلز نوسم ود

 یفابر : ردصلخ كاد |
 یسضاق رال تدم لوط بولوا ی دنق رع” یسیجمرب ۳1

 تاب وش . ردف و رعم ید هل سن هرمش و هلغغ و

 قد

 جوا گرد ندنسارعش دنه و نارا

 ۳ كاله دک 7 شتماق

 ا رھ كاځ دمنک ی ورم رد

 «بولوا یلرعش شک( ناخ هللان دنا e ج

 ۰ تک وا تدب وش ۰ ته و ده دن ها تھا دم

 بار مشچز مش ۱ شطخ دایب دهح

 وج بل یسک درب یغارچ رضخ رذوچ

 هلا فطل انالوم ن نیدلا ماما ) یسخچوا بس

 یتراهم هدههضایر مولع .بولوا یلروهال ( سدنهم
 وش .ردشعا تافو هدنحرات ۱۱ ۵ . ىدا راو

 دو نوت وا شب

 ار لا راتره هرهچلک نآ درک لک كر

 ار یلاق هني رپ دش غار اهلک هشیدنا نی زا

 ۳۲ ءتامز کكشوفص ليامتا هاش
 رقاب نیسح ناطاس هک« ردراو اهد یضایرر لتاره

 لیعاعسا هاش هللا هموظنمر یواح تيب ۰

 هد ۱

 ه دنقح

 ۰ ردییحاص یواثم ر ه دنقح هبلاراشم

 . یدمهالوا سرتس د هنراعشا . ردشع | تافو

 ك ( مع ) بوقعي ترضح ندهنعارف ا

SS 1۰ زدم ۳ رف مح هدیدورو ه رصم ۰  

(Ribchester)اقن ال كن هرتلک زا - 

 ۱۳ تكنوتسر و و | دتسچیید

 یربن ( رر قرهلوا هدنسبلاعش قرش هرتمولیک

 هدنراوجو ییلاها ٩۳۸۰ بولوا هبصقر هدنرزوا
 . ردراو یسهقستع رب اب ضع» هل اق ندربلامور

 روهعم كا كنهنامنسا و ار ۱
  PO ON Rrزا ۱۳

 . رد شما تافو هدیلوا هد ۱٣۰۹ و ؛ شه وط

 هددنردام و یوات 6 بو دیا لیصحم هدامورو هنسلاو

 . ردقاب یرلعسر قوج ر . یدیا شع دا تماقا

۱0۰ 



 ب ی ر

 كن هنوور و هرات ا اربیر

 « بولوا هبصق رب هدنسیبیغ بونج هرتمولک ۰
 دّوانرا و كنسلاها . ردراو یسلاما ۰

 ویسوم نانلو ییکو شاب كنايااشا موبلا «بولوا
 رنو دیس زر طب رخداد شوق

 هدنسیلامش مق كن هرتلکنا ( Ri طا ) |

 رتساقنال هللا قروب « بولوا رهن رب ]
 هل رغ تاو هب یبرع بونج هدعب هونج هدنراتلایا
 هدنبصنمو «قرەق ا یرغوط
 ندنایرج كلهرتمولیک ۱۲۰ «كرهدبا لیکشت جلخ رب

 . رولوا بصنم هزکد هرکص

Ribeauvilléهدهسور  

 یراقوب N هلووسر
 لامش هرتمولیک ۱۳ ك ( رالوق ) و هدنغاعس ساسلآ
 ۵٩۰۵ بولوا هبصق ر ی زکصس اتو ه دنسب ع

 «یرلغاب لزوک ۰ یسدادعا تکو یلخاد 6 یدلاها

 .زارح رب روح هلراخم ,یرهشراف تاحو-نم قوماب

 - هملقو هلق مقاطرب هدنفارطاو یسهبشج کسا یا ی

 . رد راو یر

 هدننعس و هرتمولدک ۱ ۰

 هواربارپسر

 ندنرازح نورب لیشی نانلو عبات هزکترو «بولوا

 «بولوا هبصقر یزکم كنسهربزج ( والوقبن واس )
 مررک دم هز زح

 . ردعماح ىلىلاها ٤۰۰۰ و عقاو هدهفاسم

۵ )0 
 مدیا ارس

 .واس ) ندنرازح روسا ء

 زکصو هدنساضق ( هدافلدهتنو ) كنسهر زج ( لکیم

 یزک ع هبحأت هدنسدق رش لاو هرتمولک ۱ كن اس

 بس رد او یام ۰ « بولوا هبصق ر

 تتس هطا ( وغاش واس ) ندن را زح نور لشي هلع”

 راو اهد هبصق رب یزکم كنهروک ذم رازج نوتىو

 . ردیارخ موبلا . هدهسیدنا

0 ۱ 
 ۱ هوا ریمل رام

 امرا (هنلوو) قرهلوا ه دنتسدب رع لامس هرتمولک ۷۹

 ۱۹ ۰۷۰ «بولوا هرق ر كوس هدنبنع لحاس كنغ

 طالخ و با تارک « هرب ‹ هلغوط ‹ یسلاها

 یرلهاکتسد صوصخم هنلامعا نافس « یرهق راف

 . ردراو یریانن كوو

۳۱۳۸۹ 

 | كنتلابا قنح رج هدهیلع- (۱۵۰۲۵)

  bei Brava) ۱كنا رفآ( ۱

 ۱ کلءرتمواک ۷ ) ندنسلاعت لحاس

 | هدنسیشراق یر لحاس |

 چ ی ر

 هدنتلاا نرد كن هرتلک:ا ( ۲

 رش E ٤ IEE ید
 كسا « یسلاها ۱۰۸۵ « بولوا هبصق ر هدنسیق

 -اخ ریمد هلران دعم روکو ریمد هدنراوجو یتاجوسنم
 . رد راو یراهن

Riposto ( ) هساتق هدهیلعس 

 AA YE را ) نا لاا

 هبصق رب 8 2 لام هرتمواک ۳ كن هلآ ریچاو

 ا «یسلاها ۰ ۰ بولو هلو

 . رد راو یناحارخا بارش

(Ripon) | ۰هدنتلاا قروب كن هرتلکن |  

 اش بیغ هرتمولک ٩ كتروو |

 لورمد «یسیلاها ۰

 ۱۱۱۱ درو یش راف هرتاسو هگوو

 هدنتلابا ( قالود دنوف ) كنتبروهچ ( نسنوق یو )
 2 الام بع هرتمولک ۲٩ كتلاا رکو

 « بولوا هبصق زا هلع-| و

 | كبد
 - وا i هدنرزوا یسهطآ ( سنر) عقاو هدنجا

 ٤١# هرزوا قلوا لابوروآ ی ۱۰ زکلا « بول
 یدبص هلبلابو وک ندم هدنراوح « یسلاها

iردیراقو ندیلامش ضرع . 

 هدنسهطخ ایربموا كنابلاتا ( 1۱160 )
 .ولک ۸ ثنهزور و روا

 ٩۰۰۰ « بولوا هبصق رب هدنسبقرش بونج هرتم
 هارلغاب « یرلوص ندعم <« یو ریمد « ییلاها
 .ردراو یراهق راف ڳکږباو یرهناخابد «یرلقلن وتز

 وس) كن هرتلکن | ( ۵ 0 ( ۱ زیرا

e۱٩ كنهردنول و هدنتلابا (یر  

 كن رېن هسیمات قرهلوا هدنسیونج برع هرتمولړک

 ۱۳ ۱ ۱۱ اوج :بولوهبمقربهدنیملحات
 ییاو یسهحود رب كوبب «یسهرظنم لزوک ,یبیلاها
 مساو و یراهبارخ یارس کسا رب « یضوح كو
 . ردراو ی رلناتسو هیس

 ۔ولیک 1٩ كقروو هدنتلایا قرو كن ەرتلكنا

 « بولوا هبصق رب هلمسا و یځد هدنسب رغ لامش هرتم
 . ردراو ییلاها ۰ ۰

 ا هدنتروهچ ( هنایدنا) كنهعقک كلام س

 ۱ ونسوسر

 لنور

 «بولوا هبصق رب هدنسل

 . رد راو یسیا اها ۱

 مسق كدنالنئو رغ ( 1۱۱۱۵۳۲۵۵1 )

 كنوق (<n هدنتنیلامش

 . ردراو



 د ی ر ۱

 چاق ر و هدنسیلاعت قرش هرتمولیک ۱۱4 كيل وانا
 ۱۲ ۷٤١ یخد هدنعطاق لح كنطخ لو ریمد:

 . رم كنتلایا ( هنیاو ) بولوا هبصق رب عماج یبیاها
 . ردیزک ا

 یزکس كن روهج ابنیحر و هدهمش كلام س

 هدنسیب یبونج هرتمولیک ۱ ۵۷ كانوتفنیشاو «بولوا
 دلرهش نالوا مقاو هدنرانک لوص كنرهن سماجو

 ,بولوا عماج ینیلاها ۱ هک« ردبعا یخ

 «یسهلکسا كلشیا ك ءییربوک شب هدروک ذم رہن

 « یسهینبا نیشلد و مسج « یرلقاقوس زودو عساو
 فسوقولو نوغاو و هارآ یر هنا رمد قوح ك

 .ردراو یعاونا دارا هش راف راسو یر هق راغ

 لصاماو هداش رف [ ییونجو ایلارتسوآ و اق مآ س

 اهد هما و هدرارب نانلوا رامعا ندنف رط را زیلک ۱

 . ردراو رلتلایاو رلهرق « رهبصق كحوک ماطر

Rih 124 ( 7 ) كنيم كن هیسور 

 ۰ هو هه ه

 لحاس كنغامربا (رپیند ) قرلوا هدنسیقرش بونج
 ۱ هبصق ر یر هک اتق هدنسش راق كفلىهومو ه دنا

 . رذراو یو ریمدو یسلاها 1٩۹۰۰ بولوا

 « احرا » |

 ۱ و ۳ ه
 ت صجو ندناس ا( و تب ۰

 ف ا ا ۱ هب ار

 ندنمدنفا ( ملص ) هللا لوسر ترضح .پولوا ندنرل
 .ردشعا تافو هدهرعههنسیح وا هروکهتاورو لوآ

 ندناماص هللا هناشر یسهربشمه كب رکیدعم

 . ردندبیع ءاسن ریهاشم یغد ههلاولا ةناح

 تو هنس هدام

i. NE.بولوا ندنسامکح 2 , 
 هد NAVAN « ش#و-ط هد ۰ «

 E اق رب رئاد هبهفسافو تمكح . ردشملا تاقو

 . رد راو
Rideau ( ۳ود) كزبل امت ی اس مآ ) . 
 كتسهطخ(كک) هدنسهمطق (

 ۰ ردنعا كلودح و لاک و رب ر هدنتاابا (وراتنوا)

 هدنسهطا (تفیو) تان هرتلکز | (1۱۱00) ور
 قرهلوا هدنسنل امش لحاس تا هطا و س

 ۱۱ 41۰ « بولوا هبصق ر عیات هنتلابا ( تام )

 . رد راویمتخشر لزوکو یرلماج زکد .یسلاها

۳۳۸۹۷ 

 | راما 8 كکستنمو هدنتلابا | هچچ ر

 ر ئر

 قرد مو یواش
 هرتمولک 3 كن ردو هدنتلابا

 یسلاها ۵۱۷۳۰  بولوا هبصق رب هدنسدق رش بونج

 .ردراو یرهنافکود ربم د هلر وک ندعم هدنراوجو
 هدسرد هدنغللارق هسقاص با ۱

 هدنساضق (نابنسورغ) كالا ] 7
 ( هبلا) قرهلوا هدننرغ هرتمولیک ۱ ۵ كننانسویغو

 كنطخ لو ربم د اق رو هد راک لاو كنغامربا

 ییااه ۰

 ۰ ردراو یر هق راف هارآ هلساودا لو ریمدو

 ۳۳ الو دید (حافوتم عم) و

 ۱۱ « بولوا اضق ر عبا هنغاحس |

 دک ند هرف

 كنغاعس ناتسزال هدنتبالو نوزرط | ا

 « بولوا هلکساو هبصق رب یزکم ) ۰
 هدنلحاس کد هرقو هدنقرش هرتمولک ۷۰ كنوز رط

 لزوک .ردعقاو هدنجما كوقر طاح هلرلغاط ینارطا

 دلاها ۳۰۰۰ بولوا هبصق رز نیدنلدو

 س لد ر

 ٤ بولوا هبصق 7 هدنعطاق هطق

 ور ر

 قرش «یس

 «یغانوق ته وک ۳ 3 وه و لاقت ون ۵ یتمح

 ةا یک ه عسح و هنا هتسخ « یو ‹ هلغدق

 بک ندناکد ردق زوم « یبماج چاق رب « یسهییما
 بتکم ۲۸ ؛ینیللا راد «ېتکم هیدشر « یسیشراچ
 -افعکیواح یدلح ۸۰و یر ءیشادتا

 قافاشراحو نک هدهزر .ردراو یه

 هغلیجریقاب . رونلوا جارخا هلتیلک « بونلوا لامعا زب

 قیدنف یلتیلک .ریلساب یخدیناوآ و تاودا ضعب قلءتم
 دص یخدیفلاب سنو رادقم یخ .رونلوا جارخا

 فیطل ك یساومه

 هدنتهح برع کو اهس یساضق هزر س .ردمالغاصو

 « هلیساضق نوا كنغاعس نوزبرط رغ « بولوا
 یغدابونج ,هلهايس رح "الاعش ,هلیساضق هنآ فرش
 هرد هرو «یزوام اضق . رددودحم هل الو مورضرا

 ۲ ۲ ۰ قرهلوا یواح یی هبحأت ۳ هل رلمسا هعیس یارقو

 ندعود ۰ یسضارا .ردنکمندهلحم و هبرق

 . رلبراقیج یتا « بوشلوا

 « تک جر هللا هعونتم تابوبح « بولوا ترا بع
 یعاونا كرا هوم راس و نوه « لاقترو « ریونک

 .رولوا لصاح قیدنف یلتیلکو

 كناضق . ردراو ینو ص ندعم هدر شیو هعلباق رب

 زکلاب « بولوا ترابع ندسوف ۷۶ ۷۷۸ یسیلاها
 . رد زالو راسم یروصقو مور یب ۷

 هدنس هرحال هعس یارف



 سی ر

 دا ( هتزبناتلاق ) هدهیلعس ( 51 )
  ونارت و هدنساضق ( هوونارت ) كنتا

 بواوا هبصقر دشتی لامش هرتمولک ۰ تب هو

 ۰ ردراو یلدعم در زک وکو یسلاها ۱۷ ۰۵

(Ricjilza ( ۱كسنو كنهسور  

 ۱ یرر

۰ 

 هګ ژر

 كاج نالوا یمانمه مات هب هود و هدننسبب رغ لامش

 NS RQ « بولوا هبصق ر ی رک ص او هدنرزوا

 ۰ رد راو یسااها

 | شوفیتسار
 لامش ,هلناعس هدنتلایا ( هقساوادام) هکءردقامرا رب

 هاا یروتعو كرد نایرج یرغوط هبقرش
 قیومور 1 و ندکدشا قش یتس همش وک ر

 و كره دیا EE ی دودح كن رلتلابا كيك هل

 هب یسالطا طع رګ ‹«قرەلآ ینراوص كرل اج قوح

 یسارج .رولیکود

 هرم ۵ کلشردو هرتمولبک ۵ یععو هدنیصنم

 «بولوا هدنل وط هرتمولک ۰

 5 رد اص هرس هدكتافس كوس كلا هلغل وا

 .هعخ سلاو نهرتلکنا ( Rica ) | ر“
 یخ )و EE ]هم ۱ ههجسر

 رب هدنسیلاعت بغ هرتم ولیک ٩ ك( ترو
 اوت نام لو ربهد ءیسل اما ه ۵۵ «بولوا

 یرهشر اف یلاوا لومعم ندالق هلا وک فار او

۳۹۹ 

 زوج رف ) (۱ راشر اوتسا طخ كاش رفا ( 0 ۲
 كناسالآ و رزق نانلو 77 ۳ د

 د كنغاط نورشو ه دن رع#* (ذورم)

 . ردهرتم ولک ۰ یسەراد طح «تولوا لوک

 كنکوس كا تونلوت هطا جاقرب هدنجما
 « بولوا قوح كب رلن غیا هدراهطآ و هردراو یسل

 دار روا دع تارا نقاب اقا
 وا (Richard) رار دوخاب

 :ردیعسا كنيثك چوا ندنرللارق

 هصق

 راثر

 ۱ ورم د ت ۵ اا

 ریسا هنیلاو ؛ شمالشا هل اظ م یارحا «ب ولاق زکلا ۱ 3 وا راب 3 0 ۱

 ی

۱ 
۱ 

Ristigoucle ( ) یاشصآ 
 ۲ مع A لنوو د كن ل امش

 «بولوا ینوروت كدرا ودا یعجواو یلغوا كدرآ ودا |

 ا هلتناص و یارحا یسهحمع جوا د امد یتواص

 ۳۸ فرصو كش مات هتك یدک

 ۱ هدنسقرش لامعس

 ۳ شش ی ر
 اما ils هل رکوا تلف لارق هسنارف , هجا

  بیلص لهارب ,قافتالاب هلسورراب قیردرف یروط
 0۳ ندهلنسرام هد۱۱۹۱ و ؛ نتمشیقلاف هم رفس
 هدهرصواو ؛ شعا طض یاکءو سل مق هد ۲

 . هلکع | تدوع «بوشیز و هلو دنک یلارق هسنارف

 کار .یدا شا لتق ینالسم ۲۵ ۲۶: شوم

 هدنندوع رک هسدق «هدهسا شعاز و ه را

 روح هنمغچ نا اب نقل كن هحالاد «هلغل وط هب هن وطرف

 .كزس هفود ابرتسوآ ین داوا ش دعا رقم هداکع «بولوا

OEسا تیک 7 اللد  

 5 لدتبس و كلەنس ر ا ساحو

 ا  هدهسا

 ؟ شل هدیا سفن صیلخ هلن اب دف قرام ۰

 هنلا یبهرادا مامز «هدنلوصو ه هرتلکنا هد ۱۱۹6و

 هسنارف هدعب و ؛شعا عفد یاژ یردار نالواشلآ
 ,صالزعسا| یادنامرون « بوسذپ 5 هللارق

 هد ه رام گن دا وع شکا ومل ۰3۱۱۹۹ و ؛
 ۰ م - 3 ۳1 -

 .ردشعا تافو ارث اتم ‹«قرهنآوا جی هلو وا 1

 .ریهس هلکعد « سارا هرف » ییعکیا توت

 «بوقسح هتخن هد ۱۲۷۷ و «شنوط هد ۰

 ا روماو ؛شلو عوقو رادافو هنتف قوچرب
 رادم

SE ,قمریدصاب ینلتشی راقرب تیام  
 - ادا نانە یسهداز ع هدننک, دتک هه هدنالربا هرزوا

 ننلرادمکح اا یرنه ین درد «قرلآ هللا یر
 هنس هعلق (ترقمو) كن هيچ وقسا راشی رو ؛ شع | نالعا ۱

 هسنا رف .ردشعا تافو هداروا اف امتم «قر هنل وا سح | ها ۰ ۰

 .یدشعا جوزت یهلازا یزیق كلراش یعتل آ یلارق

 یجدزد كراشيو یسهقود قروب ییعچوا س
 تفو لیخو «ششوط A «بولوا یغوا

 ندننادناخ قرو .یدا شفلوت یسهفود رتسجولغ

 دل ورا ودا یجدرد نالوا یارف هرتکنا لوا کا Coeur de Lion) ) کرو نالیشرا) یر

 .الیم حجرات ۱۱۹۹ ند ۱۱۸۹ «بولوا قلم هلسقل

 ییغوا گن رته یعکیا .ردشمروس م کج دلد هنسا د

 قدنکلفک او : سم وط هد ۱۱ ۰۷ .بولوا ینلخو

 هعفدچواو ؛شاو ترهش هلبغلب راشحو هل وقو تراسج

 سولج هتخت .یدیا شغل و هدتعواطم مدع یشراق هنب ردم

۱ 

 یغواكو هد ۱ AY هدننافو 4 د را ودا یجدرد ۱

۱ 

 یثداف هنرارادفرط كاننرنه ی ےل «بولوا یردار

 ( هسن رالق ) یردار ۳ .تمواعقم هلنان لاک |

 لتف یتلغوا كلارق بولغم < قافتالا هلسەقود

 یردار یغیدنلوت نونظم یمن دلوا لتاق .یدیا شا



۳ 

۰ 
1 
۱ 

۲ 

 ۷ هعطمر هر ات ید تنا

 س ی ر

 قوح بول هنس ه ده یکلصو كدرآ ودا یعشب

 ؛ شاهدنا هدلا یبهرادا مامز هساصتره ندهمککا

 هدنس هلق هردنول یردار ر رکید هلموق*یصو

 یترفن كم و لتس هناراکتانج لاف اک .ردشلدناق و
 « هلغاوا ناد ور نادتس دف ی و «بونازق

 دنوعشدر یرنه نالآ یتما یرنه یجب هد ۰

 لایوط «روبنق .ردشلوا بول روا هده رام ندنف رط

 . یدبا روفنم صخر قالوجو
 ناژ یردار داراشیر یر بس

 انال آ هد ۷ هک «یدنا راو یلغوار هدنعا

 قلروااربعا «هدهسیا شفلوا باتا هنغل ر وطاربعا

 هبا املا همفدرب زکلای «بویمهلوا قفوم هکیدک جات
 هیرنه یعچوا نانلو یلارق E , شک

 | تنواعم یثراق هنیرلیبسم یلقشیراق ضعبو هب هسنارف
 « كار هشود رسا ۲ 6 هدنرب كره راموت «بوديا

 .یدا شلاق هدتراسا یا ۱٤
 کن مرتلکن | Richardson) ) نوسدراشر

 هد۱ ۷۱ شم وط هدنتلالا ییرد هد ۱۱۸۹٩ بولوا

 .هعیطمرت «بولوا ییغوا دزوفنامر .ردشعا تافو

 «بولوا داماد اکو هد عب ؛شمرگ هنتمدخ كزرح

 .یدیا شعا

 هداعلا قوف «بونالشاب هر رح هرکص ندنشاب ۲

 یرط اتک هاکح ماطر نالوا رهظم ه هموم تبغر

 .ردشمزاب

 | ويلشي ر

 راح د ی | وذع هف ود و لاتدراقرب روم

 . یدبا

 نوا یلارق هسنارف ا
 ول یعچوا |

 نع «بوغوط هدس راب هد ۱ ۵۸ ۰ لا ع

 هتس ها نکن رب نالوا لدن هبرق ( ویلشیر )
 هدعب .بودا كولس هکل رکسع ادتنا .یدا بونە

 E هد ۷ «كرهرک هناهر قیر اح

 قالات دراق هد ۲

 مدع تلارق , هد ۱۰۲ « بولوا لئأت هنسهنر

 هوم سلحم هلذوفت كنسهدلاو یار هایساضر

 تاردو تلها ید دیتا نیس اضعا

 هنتسار الکو تته بقعرد ,هنرزوا هداعلا قوف

 ۰ ىد تائا یسومشس»

 لش دم یف دنا و هدرادتقا مقوم .ردج 2

 لوا هدرلن ود هک رد شما E رصح هثدش چو

 وار ته

 | ندنرلسیوت هباکح روهشم كا

 | نالوایتالکو سیر كن

۱ 

۳۳۸۹۹ 

 رهن رب لز |

 ط ی ر

 Lt «قمریق و یسیساس ذوق درلناتسلورب هدهسنارف

 ارتسوآ لاو « كم ا رسک ین رادتقاو ذ دوش تا رک

E ASیه  
 لود ایوروا هبهسنارف « بولوا قفوم هدسیاسد

 كنغوچرب نداربک .یدیشمریدنارق یکلیجمنرب هدنجا
 .یدشلوا بس هنفو سح كن راضمب و هنمادعا

 ییاسدو لمح .هسیا هدهحرد هن یاردو رادتوا

 -ادناخ قوج تب ,بولوا هدهر وا یغد ینلرادغو
  هیلخاد تایقرت كن هسنارف .یدشعرو هنیوحم كرلن

 حالصا ین هلام روما «بولوا یمدخ قوح هد هنس |

 م « عضو هعفات تاماظ:و نناوف ماطر ‹«ےظاتو

 « قشمود تنس لشاآ «هدانقو لافت ا ودر

 «یک کیدا دسزت یتاکلممتسم یک لاغنسو هنایوک |

 «بودیا تمدخ هدهنسقر كمي اذصو فراعمو مولع

 ۱۳ مو تام یویلزو ساده
 عیسوت یتسهعبطم هل هناختک كناودو ,سیسآت
 .ردشع | تافو هدنخ رات ۱۰۲ یا حالصاو

 دوش یارحاو شفل و هدرتزومآأم مهم هدتنامز

 «یک ینیدلوا یسهربشمه کیا هلردار کیا شما

 الکو تعارو قللاشرام هدیرلضعب ندندافحا هدفا |

 .ردرلشلوا لا هرلعق وم یک

Richelieu ( ۱ ) كلام یاقشتصآ 

 a و a ويلشر

 فنه مج كلاع هک« رد رې ر هدنتلابا كک كس

 (نابماح) عفاو هدنرلت روهچ (قروون) و (تنومرو)

 قرهشلراط هدعبو ۲۰۰۰ ادتا بوقبح ندنلوک

 « هلنایرح یرغوط هونج هدنکلشبنک هرتم ۰

 نارول تنس . هرکص ندنایرج كلهرتمولک ۰

 وک هدنکنر یئامو قوح قوص. رولکود هنغامز 1

 و ا هتافطب ربس « بولوا

 . ردروممو لزوک كب رارب
 و ردو هدنسهطخ سراف كنارا | هدر

Eقدهلوا هدنونج هرتمولک ۸ كرش |  

 « دیس هناربو رهش کما رب هدنلحاس یزفروکه رصب

 هللادمع یر «بولوا نوتاخ یا ندناس اع | هاح

 ی
 ی دلدنر هرعاش نرع کس . یدنایسهح وز كصامل ان

 یز ك(ناعطلا لذح) یر «بولکنوناخ چ وا هلتساوب

 متش هطور ییعلیا ؛(ردس هجوز د د(مدکمن همسر و



 ئ ر

 نا ورع هک« ردنالم تنب هطیر هدیبمچوا ؛مصاع

 یرامشا كنسیجنکیا .ردیسهریشمه كرعاش مان نالت
 .ردروطسم هد(یاقا) راک تانسع>واو هد (هسامح)

 هدنم“ا ( دعس تن هطیر ) هرورشم هلیتقاح س

 . ردراو ید نوناخ رب

 ایا هینطنطسق هدرازج ( یداو )| و

 یداورب دتع هلاعث ندیونج هدنلوج قل ] (ح

 . ردنرابع ندرلحاو هرص رب «بولوا
 ندننالایا قلاب كنهسور ا ۱ ۳
 هلکساو رهشر یزکم كنتلابا هنوولل ] 1

 هدنس ونج برع هرتمولدک 4۸ 1 كغروبسرت, .بولوا
 ( هود ) قرهلوا هدیراقو هرتمولک ۱۲ ندنبصنم

 هذن از فروکن الوایانمهو هدنرانکی یا كنغامربا
 6۸ ۱۱ لا ام ضرع

 «بولوا یسیلاها ۱۷۰ ۳۳۲ .ردعقاو هدیقرش لوط

 «نآ وتسا ؛تل .سور یروصقو نالآ یمظعا مسق

 وسنم كيياو كوماپو لو .ردنکم ندیدومو یلھل
Eمو ما هام, یرینا  

 عوضومهنرزوآ هود «یتراجت كاشیا كب .یراهق رباف
 یسیروکر یمدر ص وصخ هنلو ریمد هلیسیروکرب
 هبهقیتع راثآ و ضرالا ملف «یسهبریما ةا ددعتم

 بتکم .یسوراب ,یسهنافتک ,یسهزوم ص وصخ
 راسویهدادعا یلخاد چوا یتکم هرم .یمیانص

 لوط 9 - يا یس ا ر «یتاکم

 هقشع و جرات ؛یسهزبملاراد ص وصح ه هران داق

 ی جواد یر هبنف تعج یعیبط خراتو تادا هلا

 هڪسورو E هدنناسل نالا هدرهشو. ردراو ی هاب

 . رونلوا رشن هن نعرا

 هرکص ندنزفروک هدنالننف یزفروک انیر
 ۵۷ .بواوا یرفروک كوب كا تاسیزکد قیطلا
 لوط ۲۲ هللا ۲۰۳ و یلاعش ضرع ۵۸۳۲۰۲ هللا
 عیص هدلاح یمیدلوا دتع مادنراهراا قره

 لب و و اوت .ردراو یس هبط هح حاسم ہرتمولیک
 «هل را هطخ هتوول و «هدنالتروق ندنتهح قرش

 ییدلوا طاحم هاعسق رب كنم هطخ هنوتسا یخد "هل مش

 (نهوم )و ( لسوا) ید ندنتیج یبرغ لا ءیک
 یغوط هونح كنسهطا لسوا .ردشعابق هل را هطا

 فن هدنالروق هلمس هر زج هبش ( هرووسا ) یییدنازوا

 ٤ بولب رک ندزاغو 6 هدنسهزآ یا لحاص

۳۱ 

 ل یر ۳۳۹۰

 + بت لحاوس .ردراو رانف ررب هدنفرط یا كزاغو
 هدنرا هتروا كزفر وک «بولوا

 1 زف روکوت .ردمالغاص یرارب قح هنآ رمد .ردراو

 .ناکودهزفروکو .رانوط هدرلشبق یلتدش كب زکلاب

 1 زد( هنود) کوس كلا دارا وص

 قوم كنم اقو نانو ( ۸125 ) | ایر

 . هدنخگرا ۱۷۰۳ .بولوا ندنرکرمو |

 هور اد وط هدنس هرق ( هنتشا و ) كن هاست

 وه یلالقتسا كنانو .نکیا لوفشم هلتراحمو كلام

 یھ (ارتا) هدەناو هدەلو 0 ‹كر هشود هنس

 .تعسط و کشت هبفخ تعج ر هلیما « تکر ش »

 قد وشت هداسف ین راسزیمه هوا یخد یسهب رعش

 ا شما بیئرت رایترش ضب هدنلو
 - زا یخد باتک یا اد هب هع مط و هشيجلا

 را دف ا ایرتسوآ هد۱۷۹۸ .ردشم
 .وک هتدامسرد «قرهنلوا فیقوت هدهتسیرت هاقفر

 ۱9 ط روا دومام هنقوس «نکیا رنو اف

 .ردشلدنا قرع هدهنوط

 ا رتلکنا ( Reigate ( | تار

 او هدنتلابا |
 eg یسلاها ۸ AN «بولوا هصق رب هد وئح

 درد ردق ههرتم ۰

 .ردراو یتراحم هعرز تال

 یسل ا خا ود کا 1 10 ۱ ۳ كنت ۱ :

 ف ۰

 هب ( نرد ) ۱ «بوا وا هطخ نالوا دتع ردق

 . رددودحم هللادح “سلس سالطا

Rickmansworth ( 2 { 
E ERابا دروفتره  - 

 هدنسیب رع بونح هرتمولنک ۷ ٤ كدروفتره و هةل

 انک غاص كنم رهن (هنلوق) نایکود هب هسدمأت قرهلوا

 « بولوا هبصق ر ر عقاو هدنر

ETرد راو یتالوم4 همروا ندا  . 

 مسق كنيطسو یاقرفآ ( ۴k0۹ ) 1 زر
 ۹. دا وک ( هقناتنات )و مدتسیقره

 1 ندسیع لامش « بولوا لوک رب هد-دق رش هرتمولک

 ۲۰ یا یطسو و ۱۰۰ یو نالوا ه«قرش بونج
  ربنوب هلوک و  ندنسهشوک قرش لاعث . رد هرتمولیک
 .زام آ هفرطرب «بودنآ رخ یوص یدهسرواکود

 (یسروق) كنهیسور () ٤ ار ۱ 6 قسروق) ثنهسور ( 1۱۲۱۵۶ )۱
 | هرتمولیک ۱۰٦ كقسروقو هدنتلابا

 دغاک و یسلاها ۰



 ر

 (میس) هلا (ولیر) عبات ه (هرییلد) و هدنسیونج برخ
 « بولوا هبصق ر یرک اضق هدنساةتلم كنبرارهن
 نواصو نادععت هارآ .هلغوطو یسلاما ۰

 یوملابولاب «یغای زوموط ونک «ریاخذ هلبرل هق رباف
 یرلشیاشاب یئادتسا كرلناسنا هدنفارطا .ردراو یتراجب

 هل تقو . روبناو هقبتع راثآ ضمب هلاق ندنرلنامز

 . یدبا یزکص كاکلسنرپ رب هجمربآ

۳ 
 تعحاس هنسهدام

 تابموساعر
 كتهتشپ .بولوا هبصق رب ی زک ع

 . ردعماح ین ییاما ٤٥ ٤۸ و عقاو هدنسیقرش لاعت

 [ . هنلوا

(Rimaszombat ( |رام  
 كشتلاا ( روموک ) هدناتس

Rimachouna ) ۳مق كنورپ (  
 او

 ور) .بولوا لوکر هدنسلاعت ) ی

 | مولعم هلیماع زونه ۰ ردراو یطالتخا هل رهن (هزاتساپ
 ه ٥ یول هبقرش بونج ندسیغ لاعث « هدهسیا لکد
 . ردیوص یتیدلوا هرتمولک ۵ او ۲ یا و

MER 

 ولک ٤٤ كن( هنرامر وس

 لامش هرتمولبک ۱۰ كسراپ و هدنسیب رغ لاعش هرتم

 .م اضق هدنرزوا یربن ( لسو ) قرهلوا هدنسیقرش
 | بتکم « یسلاها ۷۲۰۰۰ « بولوا رهش ر یرک

 ىب نا هک .یسدادعا ؟یط /

 دوس یراقدنلوا جیوتت كرللارق هل بتقو « یسهزوم
 «یناماکعسا « ینارس «یسو رایت « یناسلکرب عنصمو

 e ربارخ ینایل هدلسو ,یراهربسم لژوک
 رایسکی هلراشاق كوب راسو هخوج «یرلقاقوس شدنک

 یتراجت كلشيا ك « یراهناخایو ‹ یراهق راف هرئاسو
 .ردرهشرب کساكب .ردراویراب ارش هناپماش روهشمو

 قرش كقالفا هدهنامور تاراسو ك

 هدنسبق رش لاعش هرتمواک ۱۳۰ كشرکب وک
 هدنرزوا ییاح وقبنع ر بات ر قرهلوا

 یسیلاها ۸۷۰ «بولوا هبصقر یزکس تایا عقاو
 . رد راو

 ! | شلاو وفن ر
( Rimnicu ۲۸۱۵۸ ( 

  هعخ قالفا كن هنامور

۳۱۳۹ 

 | - وا ندنرهبمش یغاط بودر ( 1:۱0 )

 | یا مور قرش هلناتس راغلل « بول
 دا « بودر»] .ردغاطرب لاک ه دن رق هفوصو هدندو دح

 هرتمولک ۰

| ( Rimnicu - Sarat ) 

 ؛ نو

 وا هدنسیب یغ لاعش هرتمولک ۱۰۷ كشرکب و هدنس
 كتتلاا (ابسلاو) هدنرزوا یرهن ( تلوا ) قره

 لزوک «یسیلاها ۰۷۰۰ « بولوا هبصق رب یزکم

 یزوط اق هدنراوجو یلوصحم بارش یلتیلک «یرلغاب ۱
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Rii) | . ¿ |هدنسهطخ الیما كال اتا(  
 ۳ رو ا ( یروف 1 کس ۱

 ۳ ندهنولو قرهلوا هدنسب ونح قرش هرتم

 ر هدنرزوا یطخ لو ریمد ا

 قاط ر « سە ا .یروصندعء ءیسلاها ۱

 اک .یسیروکر هش رزوا ۳ «یرفظ

 یسیضارا شفلشی | لزوکو تبنم هدنفارطاو «یسهزوم

 . رد هبصق ر e رد راو

(Rhnin) |كوس كا كنيرغ یایوروآ  
 هل وط تاج نار ٤ بولوا ا

 هر ګ وسا .رواوا دع سک وا كنراهنا اوروآ نوت

 (هلودآ ) گنسهلساس بلا هدنسهبحان ( نوزبع ) كن
 ه یلامش قرش « هلنامس ندنرلغابط ( راتوغ تنس )و
 «كو هديا ذخا رلباچ مقاطرب ندغاصو «نایرج یرعوط

 لیخ ر « بونود هلامت هلیلیکشت سوق رب هدمبو
 > قرهرآ ین دو دح ابرتس وآ ها هرج وسا م

 ا هنلحاس قرش بونج كنلوک هسناتسدوق |

 وس و نالوا دتع هیلاعش برع ند سونج دو

 ک ءهرکص ندکدتا ق رک

 لقیشالوط ك یرغوط هغ « هلحورخ ندنسهش

 روس 9 کا ور هدنما كنار ر ا

 «بولوا هبصق ر

 ی نداوصو «ررآ یو ا )ا
 اج هایم کا كتكام و هارهن (روت) ندهرجموسا
 رکید هلیباچ ( هرب )و یربن ( رآ) نایالپوط یتسهر |
 قاط رب ید ندهداب نمی ندغاصو رلهرد ماط رب |

 هع وا لصاو هنرهش (هلاب) . ردنا ذخا راهرد

LRسان وه داب « هلکرت یهر وسا بونود  

 5 لزوک قرهوا هد رع كنامروا هرقو دات هوا ۱

 الاپو هداب هنب هلا ليم ییغوط هقرش هدعبو ,هدهووا
 كتکلع کیا و هدنغاشآ اهد ؛ راقآ هدنسهرا تانیت

 ندقدل ۲ ین رهن ( راتقن ) ندغابص <« هلکرت یندودح
 «بوفآ یروط هلامش ندنجا ینلهقود (هسه) هرکس

 (تبم)ذالوا ندن رلکوس كا كنم رلعبات ندغاص هنن هدمب |

 یهسه « كرهنود یرضوط هب ی « هلذخا ید |



 کد

 هجوت یرغوط هییرع لامش هرکصو .ررآ ندوسان
 افتسو) ‹«قرەلآ یتربن (هلزوم) نداوصو .كرهدیا

 «هدنسهرآ رارپ نانید ( یسهیسورپ نیر ) هبا (هل
 نآ زا و رلیاچ كچوک ثاط رب ندلوصو غاصو نایرج
 ندکدتسا ذخا ی راباچ (لسو) و (رور) ندغاص هلج
 هغ « راز هلفلوا لخاد هشدودح كنلف . هرکص
 ندلوص هرکص ندقدلرا هلوق ییاو «رنود یرغوط

 هدسضارا ر , قلآ ؛ هلبا ذخا ید یر (هزوم)

 |  ثك نغامرا ( وقسا ) قحو « قرهلرآ هر وق د دعتم

 هلیسهدایز «بوشی راق هلزکد «قر هشيراق یخ د هل.بصنم
 ماطر كجوس هدنسهرآ یرللوق ندبا تعسو ن

 . رولوا بصنم هبیلامش رحم «كرەدا لیکشت راهطآ
 ۔ولک ۱۲۹۸ هروک هباسحر رکیدو ۱۱ 4۲ یسارحم

 او ۱۹۰ ۳۰۳ یتهضوح « بولوا هدنلوط هرتم

 رد هرتمولیک بم ۱:۸۰ ۵

 ريس ندنسهبصق را وق كنهرجوسا یغامرا نر

 كراروناو لصا «هدهسرالشاب هغمل وا خاص هن اف

 لوڪ هسناتسن وق لع یراکدلشدا هدنروص نقم

 هر واب ؛ایرتسوآ «هرج وسا هدنفارطا كل وکو «بولوا

 ۷ ةا مبا هن رلتم وکح هدایو غرگ دوو

 یخد هرې رراواو و .روینلوا ارجا تراجترب كلوي
EYنداروا هد هسرارننا ردق هب ( هسوهفوش )  

 یغیدل وا منام ىنەلالش ( نفوال ) هنىرلا هب یعاشآ

 هایش ال ضد رلشینا یلتعرس اغا اهد یک

۳۳۹۳ 

 | دودح هر وسا «بولوا عنام هنسارحا ناقش ریس

 ندنرهش ( هلاب )۰ ردمورحم ند_دلوپس و یبهمونج
 1 «بولوإ دما سم اهد هفت افس ریس یبیغاشآ

 ه هحر در ید را هطا و رش ندا تالاا

 ( هسنایام ) یکه دنفل هقود ( هسه ) .رویلوا عنامردق

 یسجنر كرا هکسا یلتیمها یکه دنغامربا نر یرهش
 ( نیم ) ناکود ۰ ( نر ) هداروا اد «بونل وا لع

 . ندرهو «یک ینیدلوا خاص هئافس ریس یخد یر
 ییاو لودجر نالوا شاچآ هدردق هتغامرا هنوط
 دلو هدطالتخا یزیکد هرق هلبا یلامش رجنو یغامرا
 یلتیمها ید یرهش ( هسالبوق ) هدیغاشآ اهد ۰ رورپ

 (هلزوم) نایکود ه( نر) هداروا .بولوا هلکسارپ
 هنور) كاهنارف هلس«طاو رالود-ح یوم

 یلاعش رحم ,قرهنلو هدطالتخا هلرقامربا ( هزوم )

 اه د روا ییام قررط ر منه زکد ى هلا

 ن: ی ر

 |( غاد) کهدنسیشراقو ( هینولوق ) نانلوب هدیغاشآ
 «بولوا ؛یراهکسا كويب كا كنبر هسیا یرارهش
  رارواو تقمو مظتنم هبیراقوو هیغاشآ نداروا

 شمبو رب هيو كنس ارج یغامرا نیر . رویلشیا
 .امراو بولوا دن یطخ لو ڙیمد یک < هدنرارب

 طالتخا ا و هدنسهرا رارب E ةش كغغ
 هلرلبکو رارواو نابلشبا هدقامر ۸ رار هغ وب هر

 هدنرزوا تر ۰ و ,كوب خد |

 ندریمد صوصخم هری و كرکو هرالو ريمد كرک
 صوصخ | لع ,بونل و رلب ر وکد دعتم هنیرزوارل هودو

 .ردراو یرلءنصمو لزوک كب هدنضمب كرارهش كوب

 بیرق ك هتم نام( هنور) یبنم هانی
 بلآ یرهضوح كغامرا یا و  هدلاح ینیدلوا

 هسدا ییبانم ك هن وط : ردتشلرآ هلب رلغاط هروژو

 هدننایرح نالوا یرغوط هلامش هدعب و هیرع كشر
 نر ليسو و < ردهدنلخاد كن هواز ییدلبا لیکشت

 یمن هزیکد هرف یزکن دو هزکد قآ یر « یس هضوح

 ۱ ینیدلوا دودڪه هلرهضوح هنوط و هنور نالوا

 غربعروو و هداب هلیسدلک مسق كل هر وسا < دلا

 مق كني رغ یایالآ و ینرلیلاعش مق كهروابو
 هقیلب و ا اع قرش كنهسنارف هلیسیطسو
 نانلو هدناخاد هسالآ كنسارحم .ردعماح ینلفو

 ریوصت نایاش یرلل ضمب «بولوا لزوک تب یم
 رودبا زارا رلهرظنم

Province du Rhin eدوخاب  
 ر Pr: N) یتلایا لرد

 كوس ر نانلو هدنتهج کا كنغامرا نر كل هیس

 ندنتهج نر لاعش « هاکنلف "الا . بولوا قلاب

 . (هسه) و هلیتلابا ( وسانهسه) ًاقرش «هلبا ( هیلافتسو )
 * هلنانیئالاپ ندنتهج ییونج قرش « هلیفل هقود كوي
 ید اغ « هلنرول ساسلآ ندنتهج یی بونج

 . رد دودحم و طاحم هلکنلت و هقبحجلب « غروبنسقول
 هلا ۲ ۳۲۱ و یلاعش ضرع ۳ ه٤ هلا ۷

 فد رعت «بولوا دتع هدنراهرا قرش لوط 0

 هلبتلابا ( وسانهسه ) یخد هدنحراخ دودح نانلوا

 (راللو ) عقاو هدنشهرآ یغل هقود ) مزاد هسه )

 كتلاا هد لباقم کو رم هتلابا و هد یساضق

 ( غروبندلوا ) یلسنرپ ) دف:کر د ( نازاو هردناع 3

 و نالوا صوص هانالآ . ردقفم هنفل هقود كور



۲ ۹ ۱ 

 ن ی ر ۳۳ ن ی ر ۱ ۱

 لوط هوج ندلاعت ,بووا قلا نوکسم از لاو

 یسلاما . رد هرتمولیک عبر ۲٣ ۹۱ یبهرعطس

 اب هرتمولیک عب رم « بولوا یثک ۶ ۷۱۰ ۴

 یس هلج نامه كتسدل اها هرو شود یشک ۰ هش

 ندعمیتدک «بولوا نیکنز كب هجن داعم تلایا و 1

 تینیل «یزوط ابق ءایتوت ,نوشروق ,ریمد « یروک |
 یاو یشاط نمرکد «وتنج .راونلوا جارخا هراس و | .ةحاسمو هرتمولیک ۱۷ یمظعا ضرع ۷۲

 e هام e لّها . راقبح ید ی داط

 | هدنغاعس (لیاشال سکا) زکلاب : بولوا نالآ
 ۱ تو دل اها هه ذم ؛ زوراو سنا فا

 دزد رو یدوهو كيلوتقیروصقو ناتسور یمبر
 قرهلوا هدنتعسو تلاا ر یر ره هعساو تلابا ود
 : ردیواح یناضق 1۶ و مسقنم هغانس ه رز هجو رب

 لاها هرتم ولیک عب 5 قاعس

 ۱۸۷ ۹ o ۷ ۲١ فروداسور

 ٠ ٩۱ Yt ۸ 110 لیاشالسکا

 ۱۰۶ ۸ ۳ ۰۹ ۷" هی ولوق

 ۷۳٩ ۵ ۷ ۳ ۱ (ریذ) ور

 "01 4 ۳.۳ 11۳ ملب وو

 - رودنا تماقا هد ( جلب وق ) یبلاو كتلابا مومع

 یر ( هنولوق ) ی زکر كتل با هح هبل دع ‹ هد هس

 سلجن كتا رونو هدارواتش هم
 ۱ ابا . ردنا داقمنا هد ( فرودلسود ) هسیا یدموم

 ۱ هدناخاد یسهرباد ودرا لوق ی زك یسالکم ىق كل

 (رالج)و یجندب یغاعس فروداسود زکلاب « بولوا
 لام ےسق . ردقلم هب و درا لوق یجنر نوا یساضق

 -ونج 2 ؛ردراو یرلهت ضعب زکلاب «بولوا زود
 دنمکح قرطتلا تكنسهلتاس هندزا ها هدتس

 0 (كورسور) .( لغا ) و (نووهموه) نالوا

 یعافترا هد رلز ون بول و عغاط چاف رب یک ( هکدیبک

 ی ۱۷ هدزو ی ىس 7 ۳ اا

 یگ راب هدزو « نامروا ی ۱ هدزو «یع صو راج

 ندوص هاب رل هص رع را هرقو هبصقو رهش یروصفو غاب

 «بولوا تدنم ك یسضارا كنتهح لات . ردنرابع |

 قاریوطو نوز وا كب راشیق هدن رالح عفت كتهج بونج

 راراح یرهردو راب هد كتهج و «هدهسلا تان زآ

 كن یضارا لصاما . رد روتسم هلراهجتابو غابو
 -اح كنسدل اها «رار هل دا دعتسا مدع هرزوا ترثکا

 قجن آ ؛بولوا یرلیا كب تعارز هدنسهباس یفلن اقشیل

 ۽ جه «ندنفیدلوا مسقنم هراهصح قفوا كب یضارا

 El هود انص یاها E «بویمهاشاب هلتعارز زکلاب

 هرارع«* قازوا يلاها قوج ر هنس رو ,هدکعا

 ۳ ۰ بولوا زا هس تاناوح . رد هدکعا تره

 هدنلخاد تلاا هد ۱۸۷۳ ۰ رارر ,دشبت ریغفص هداژ

٩۸۲ ۰۳۱ VE ۲۳۲۲ هر  

 -وم زوموط ۲۷۲ ۸ یک ۰۹ ۸۸۰ وقف

 یرلبا لا كانال آ تاایا و هعیانص . یدنا دوج
 تانلوا جارخا یروک ندعم ,بولوا یرب نانلو | یس

 .ردولع هلراهقراف تاسو رهناخ رمد یرللحم |
۱۸۷۵ 

 هاکتسدوهقش ر اف ۳۲۵ ۹۹۱ هدننوردتلابا هدنسهنس |

 ۱ شع وس یک .هروبعا زواحم ی هرعم زود زکس ید

 یرلسد ی عا كن راضهب بولوا ترابع ندرلن اکر

 . ردقاب موللا « هدلاح یند دل وا لوط هللا وص

 نزاب « بولوا هدنروص رب یک ینوح دلرلغاط

 هدنونح كا .ردروتسم هلراق نیشبقو هلرلبلاح ماطر

 روتسم هلرلنامروا لزوک ه سيا یرار ابو تنا اراک
 تلایا و .راردنا زارا راهرظنم اشاء ناباش «بولوا

 بونح قلا ,هلذل و هدنرزوا یسارح كدغامرا نر

 نامه قامرا و ندا قش هی لاعت ندیقرش

 ساق ES زکیااب ردنا مچ ین راوص نوت

 كر ەر هب هع ج ۲ ناچ چاق ر كى راقاخس لیاش 9

 .ددک 4 ( هزوم )

 .روبلوا لوفشم هلع ۷۲۲ ٩۷۹ هدنعو «بونل و

 شا دا قو اهد یر ندعتفو وا . ید

 یکهد ( سا) من مقاو هدناخاد تلایا و . ردّقح هلوا

 - قوف كهدانص . ر یس هش اف بوط كبور

 كوس عبطلاب یتړکك ن همطالتخا طاسو هلسسدق رز هداعلا

 هرتمولیک ۱۹۰۰ . رویلوا جنم ینسارجا /تراجرب

 خاص هّمافس ریس نعل ندناسهسام قرط نالوا هدنلوط

 هرتمولک ۳ ۰۰ كتلابا « 4شب ندلوادح و راسا

 - هس وش كل هرتمولک 19۳ ۵ و یرللو ریمد هدنل وط |

 «هسولوق : یرلهاکترا_ 2 ل و

 « ترورور «فرو دلسود 6 لیاشال ا , وق

 . ردەر و غرویسی ود

Reinaud ) )رشت سم ریهاشم هسنارف )  

RUEدلوت هد ۱۷۹5 «بولوا  



 لا: زا ۱

 یرلناسل یسرافو یرع .ردشعا تافو هد ۱۸۲۷ و

 لیخ ندناسل کیاو «شمزاب راب اتک قوچ رب هدنقح

 ا دارلسارا هلرلب یعو شتا هجرت را

 سراب «بولوا قفوم هناینشک ماطر ه دنتح

 . ردشعا ادها هیسرافو هس رع ۳ هدهنس

 . یدا ندنساضعا اہم داقآ

 كشر 1۱ ۱۱۱ ۸
 رع ( ۱۳۳۳1۱ هرولوقوتیر

 هرتاموس هدندنه طع رحم ( ۸101 )

۳ 
 ماگ دا هدنسهرز زح ( غناتنيب ) عقاو هدنسلش زاق

 هراهطآ یهدراراوح وا .بولوا هلکساو هبضقرت
 - ردب رقم كفرصتمر كط ندا مکح سر

۶ 

 هدنتلابا ( وغول 1 مقاو هدنسهطخ ۱ وداوبر

 ئ زر ۳۳۹

 «بولوا یمسا كب ده رب را و ی هر ضص

 ۷۰۳۲ و یامشضرع " N لا ۳ ۳۳ هطخ و

 یغنیدلوا ا 3 قرش لوط 3 هلا

 11 ۰ یسهعطسهحاسم هردو در لاله ر «هدلاح و هن

a Sete {oY یسلاهاو هرتمولیک بم 

 یر یروصقو رلسم ی ۰ زکلاب كرلن و

 «بولوا قاغاط هرزوا تموم یسضارا ردهزاسو

 ۰ ردراو هووار هدنتهح بارع زکلاب

 .ونجیاقیمآ ) Rio E ( 35 زار

 هدنت روهچ ( رودآ وفا ) هدس 9 0

 ۶ بولوا 4هبضقف ر یرک ص كنتلابا ( وزاقوبیش )

 شبو هدنسیبرغ بونج هرتموایک ۱5۵۰ كن (وتیک)

 ۱ هعلاغ كا بسا و ۱

 قر هلو اه دنسدق رش لام“ هرتمولک ۲ كن( وغول ) و

 ی زکس اضق هدنرانک لوص

 ر .یسااما ۸۹۹
 ا

۰ 

 كنبصنم یر ( وا )

 دار هلراوخ بولوا هیصقر
 .ردراویرانفو ینامل «یتراجم ر ونکو نک« یتالومعم

Rivari, Révari ۱ 

 ۳ هدنس هطخ E یراور

 o۲ 4 ( نواکرک ) و هدنغاعس ( نواکرک ) كنتلابا

 ی۸ ۵۰۰ «بولوا هبصقرب هدنسیب رع بونج هرتمولی
 لو ریمد «یسلاها ۲۳ ٩۷۰ .هرزوا قلوا

 «یتکم كوبرب رونلو هدننسهرادا تحت كتموکح

 هللا ( وزاروبی-) نالوا یرلماذترا هرتم كس قلآ
 عقاو هدهووا كسکوب یهدنسهرآ یرلغاط ( راتلآ )
 لوا ندنفشک كناقمآ .ردعماح 1 ۱۸ ۰۰۰ و

 خاو دوجوم ید هد ۷ هوا همقب کا ش

 فلت یسلاما ۲۰۰۰۰ و بارخ "الماک ندهلزاز

 . یدشلوا .
Buen0( 21110 ) بوح كننللش 

 ود هلدتعم طرح رګ هدنتهح |وتوو ور

 | لزوڪ هدرلقاقوسو هایغافوس شینکو زود کا
 لرو كوس کا هدنحراخ « یسهشنا

 - راو یتراجت كاشیاو یهاک رفت رب هدنلاح قلنامروا
 ¢ هل وح

 یاو جرو رقاب هلرلق را ص نالا هدهبصقول .رد

 . ردر وهشم

EERE 5 
 ME 1 ۱ ساور

 هدنسقرش بونج هرتمولنک ٩۰ كنا وغانامو هدنتلابا
 ناریآ ندلدتعم طبع رح ینیلوک ۲ و غاراقبن قرهلوا
 ۱۲ ۰۰۰ بولوا هبصقر عقاو هدنرزوا كخز رب

 شفل و ید لوا ندنفشک ك ناق مآ .ردراو یبیلاما
 ءلاھا كاش مآ یسیلاها کا ,بولوا هبصقرب کسا
 ۰ ردندنس هبلصا

(Riva Kanta )تم وک ¥ هدنس هطخ تارذ | هتنکاویر كا تش دنه  

 ها لوط هرتمولک ۱۰ « بولوا قامربا رب رولیک |

 وا هدنمکح یغاا كنلوک ( وقناب ) و یار

 .ردلاص اغ ریس کد هرتمولیک۸ ۰ كنسارم «بول

 هلعساوت هدانلب زارب (1۱10 ۳۸۲00) ۲

 سانیم) رب :ردراو هبصق او در د

 هرتمولک ۸ ۵ كن( وتروروا) و هدنتاابا (سلارح

 -وا رهن رب نالوا یانمه قرهلوا هدنسیقرش لاعث
 EOE راز هلراوج « بولوا عقاو هدیرژ

 یراج قومابو تآ . یفیص و یتکم ییخاد «یسل
 س . ردیلاقصآ لصا یسلاما کا . ردراو

 وترو )و هدنتلابا ( لوسود هدناغ ور ) یسخکیا

 - ایا ) «قرهلوا هدسیغ هرتمولیک ۱۰ ۵ كن( هرکل
 رار هلراوح  بولوا مقاو هدنرزوا زا

 یساسیاکر مسج «ی و ر مهد «یسااھا ۱۰

 یناضبف درهم . ردراو یسهناخهتسخ ابغر ا
 و ندنسهکسا (هرکلآ وترو ) ئافس هدننامز
 . راتبح ردق ه هبصق

Rio Preto ۱هكناش زار (  

 ا ا ارج سام | دهد
 «بولوا رهنر ردبا نایرج هدنسهرآ یرابا (ورنای



 ۳۳۹۵ 3 ع

 ۱ كره وب هلعساو س . ردراو یلواط هرتمولک ۰
 ۱ ( هنوبیهاراپ ) هدنتلابا ( سئارح سانیم )و هدنرزوا

 «بونل و یخد هبصقر یر کر هبحأت عبات ۾ هنساضف

 ۰ ردراو ی یسلاها ۰

 « ریغص .رولوا لصاح رصهو یثماقرکش «هومق لتیلک

 ردق وح هدیلاناوبخ یک زوموطو رتسا حر"

 هرتمولک ۱۸۳ كن( وتر وروا ) و هداضقو تلایاو هنب

 | كوکر ب هلتساو هدنرزوا رهن روک ذمو هدنوتچ
 س. ردراو یس اها ۲ ۰۰۰ «بونلول ید هبصق

 هی ) ساک (وبرفودورس) كوه
 و یخد هدنسق رش لام هرتمولک ع۰ و هدنسهبحات

 ,بونلو هیصق رب هلعسا
 و ك تر

 . رولوا یروا نادرک

 .ردراو یبیلاما شب

 هرزوا تموم هدیلاها

(Rio Tercero ) 

 هنغام را ( هناراپ ) هدنن روهچ

 یاچ رب رولیکود ندلوص هنیربن ( هیناراقراق ) عبات

 | ورسز ور

 ۱ هدنقا رطا

 « بولو یضارا تبنم هلراعو رلنامروا ۳

 ۱ هب هووا ,هلئاعس ندنغاط ( نولروق هداریس ) بولوا

 هق رش مرگ ندکدتا لک لالش لزوکرب نکا

 كرهدا نایرج یرغوط ه قرش بونج هدعبو
 .راق ) «بوشلر هلا (ولب دالاسور ) هد ( ول دالاس )

 ین رهن ( هناراق ردنا لک
 هرد رلقاقو س 1 «بوبمهقا هلا یراوص روما ۱ كنتلایا سراس هدناتسدنه ( 1۱10۱1 )

 ۲۸ تنابلاب و هدنعاتب ۱ فورد

 ی ۰۵ بولوا هیصقر هدنسیلامش قرش هرتمولک

 | . ردراو یسااها ٩٩۳۰ .هرزوا قوا قلوا لسم

(Rio das Valhas ) ۱ 
 سانم) تا |

 ۱ (وینیچورتپ) كنغاجنس ( هبیهاناراپ ) هدنتلایا ( سئارج

 كن( وتر وروا ) و م دتسهوح و اضف

 ۱۰۰۰ رار هلراوج .بولوا هبصقرب هدنسیلاعت برع
 یسالا هلرهلراتو رلاعرص لزوک هدنفارطاو یسلاها

 .ردراو یرلموق یواح
Rive 10 616۲ ( ) هدهسنارف 

 (نایناتتس) كنتلایا (هرآول) | 92د
 قرهلوا مسلم قرش هرتمولک ۱ و دنا

 بولواهبصقر ی زکس هبحأت هدنرزوا یرب ( رژ )

 هدنراراوحو ی دعم رک و «یسا اها ۱۳ ۵ 6 ۰

 .ردراو یسهناخریمد را

 هرتمواک ۰

 ا

Rio Dolores)كلام (  
 ( ودارولوق ) كنەمقج سرولود ور

 رب عبات هنغامرا ودارولوق كنهينروغږلاق هدنت ر وهج "

 هونج «هلناعن ندنغاط ( ناوح ناس ) .بولوا ره

 ٩۰۰ ءكرهدبا نایرج ییغوط هیبیغ لاعت هدعبو .
 كد نالوا ری ( نوناق)و نالوا کلنرد هرتم |

 9 راک ۳۷۰ یار یک ندا كقد
 .ودمدنل وط

 ار ( Rio de Janeiro ) “ار

 كن هقفتم رهاج ايلز نا جم

 كوس یخ كنغلر وطاربعا امدتمو یسمو رک ۱

 و اهن ی قرش بوئح تناسب : زار «بولوا مش ر

 قرهلوا هد ذب يع هرتمواک ۵ كنور ( ورق (

 ۲۲ ۰6۲۲6۲ هدنسب یغلحاس كت وق نالوا یمانمه

 عقاو ہد رع لوط for. ro هلا یونح ضرع

 لحاس ا رم شا . ردعماح یی یل اها ERS و ۱

 هلع یی ماطر یواح یراهناخ كربسو دم هڪ وب

 رطاومارت دد_هتم هلن لر ا «بولوا بک رع ندرل

 «بولوا مظتنم ریغو راط یرافاقوس كرهش .رویلشیا
 هرتم ترد چوا قحا ندرح یاذح یخد كالحم
 نك ت دما ىا. راغکرحو رلمغل «هلفلوا اقرا

 رضم هب هموم تحس «رار هلتیم#ا ناب رو هریهطت صا

 نالوا یلترثک ك ا لصاح تانفعت ماطر

IEEEیراص .راصاب هدیتاق تلا دلرلوا وصو  

 مرو | هدکا ترد بسک هک د تک هقیص ۱

 رلغاط رهش . ردقوح كب ىتاع ( ترا لس یني

 .ردلزوک كب یسهرظنم ندزکد «بولوا طاح هلراهتو

 هیبطو هسرح هلیبتکم كور ص وصخ هب هبلاع نونف
 «یسهزوم «یهناخدصر اه تم

 ددعتمیسهناسر «یسایمدافآ :یهناضتک یوا یدلج |

 .ردراو یتاسسؤم راسو یراورتات .یرلاسیلک ك وس

 لکشلا عب رص «بولوا نادم كوس کا هدنجما ا

 نار دنا زق یلالقتسا هاا زارب هدنس هروا گن رب نالوا |

 مالغاص ین ایل .ردزوکرم یلکیه كن (وچانین و هسو )
 [ ثلاشیا كا كنيونج یاقمآ رهش «بولوا مساوو
 «هلفلوا یسهلکسا یجنرب كيال بزارو ندنراهلکسا

 ارجا تراجترب كوس هلا یاعش یاشتصا و هلا ابوروآ

 - روق کی ندتراسا یمسق كوبر كنسيلاها .رونلوا



 دو کا

 دلرلیبنجا .ردقوچ یغد رلیبنجا «بولوا رایحز شمل
 : سمنارف یروصف «بول وا لزیکترو یمظعا مد

 ؟زاد یک ص ندم راسو زاكا «لوشایسا «نالآ ,نابلاتبا
 رار هلراراوح رهث .رونلوت یخد نيج رادقم یلیخ

 هن دا دع هتفتم رها هک, رویا لیکشت اضقر لقتسم

I Eریل کو ه دن 2 رات ۷۱ ۷ و رب و  

 4 مار هدا e «قرنلوا سیب ندنفرط

 هح و لب زار دب

 و الو 2 رد هفتم ربه 7 روک ذم

 .ردش 6 ۰ ۷ ۸ ا هرتم راک

de Rio) 110۱۵۱  
 de Janeiro) ی روهج وریناب هدو ر

 كتروهج یرکی ندا لیکشت یتسهعقج كلاع اب زارب

 بونحیامتنم كنهروک ذم ةعساو ٌهمطق .بولوا یر
 رهاچ . ردنرابع ندلحاسر نوزواو راط هددت سدو رش

 هاا كاره نالوا یبمومع رک تكل هر وك ذم

 هجګ را رار هلراوج روک ذم رهش « هدلاح یفیدلوا

 هدننروص اضقار لقتسم اخ نقرة تروهچ ر

 یکم كنتروهچ ورتاب هدور ندنغیدنلوا هرادا

 یسالطا طح رحم ًقرشو اب ونج هارد رو یورتکت
 گل اش «(وکاس وت رییسا ) و لاری ها

 - وهج ( ولوئای وئاس ) یخد اب رغ .( سئارج سانیم )
 طس ةحاسم « بولوا دودحم و طاح هلراتر
 ۱۱5 ۶۳۸ یبیلاهاو هرتمولیک میرم ۰۸ ۲

 وج ضیع ۲۳ ۲۹۰ ها ۲

 دتع هدنرهرآ یر لوط 1۷۱۲ ٩ ۰ ۲۱ و

 نا مرا

 فتا كانال زارب «بولوا قلغاط یبیضارا .رولوا
 (هناسناتسا) نانلو یعافترا هرتم ۲۹۹۷و نالوا لحم

 هام ؛ردعقاو هدنس هبلاعت دودح كتر وهج و یغاط

 ك وک چاق رب رولکود هن وڌ نالوا یانمه یه راج

 هطخ و هد دف نا اا كناق مآ . ردنرابع ندناج

 روتسم هلرانامروا شمهمروک هطلابو قیص تبا ید
 هدهسیا شفلوا فالتا یغوح كرلنامروا و « بولوا
 هتسارک تی لمعتسم هدقلزوفناص یخد ندنرلن الاق

 هدنحال رنامرواو رلتان یلوقوق لزوک هلرلجاغآ رریو

 « یخماق رکش « هوهق ۰ روبنلو هبط تانابن یللیخ رب

 .ردندننالوصح هعاشاب یاچو نوتوت ,قویام «قومای
 . فنگ یاال و ط نا هک تلامس تا

 و ی ر ۳۳۹۹

 ا ا ید فا تاناوبح .یک یفیدلوا شا تردن
 اذه م بوی | قرت هلبق ال زونه ام 203

 ضم و هکمرکا كيلا ندقوماپ هلیسهبفصت ا

 -افیچو راهقرباف یلیخرب صوصخ هفموقوط تاجوسنم
 هیراج هم یغوچ كراهنیکام . ردراو یراهقرباف هر
 «بولوا قوح ك یرالو ریمد . رونلوا فك رح هللا
 ۳۸ هدزو ركاب كتسیلاها ٠ راردنا ليه تراجم

 ندزلمو لاق مآ لصاو یمنز یروصقو ضا
 «وغروس رقوو وت سیل و ورتپ ادءامندزکس . ردیکم
 «شر سودهرغنا ءوهافام ارابادو ابوئاس ؛سویماق

 « لوس ود انیهاراپ « سار وساو « هسناراب « هدنز

 . رد راو یراهبصق یکو لاف اتناقو هسالاو

(Baie de R.) :ار  

 قرشبونج كابلز یبوق ورینای هد ور
 1 تاواوا یوفر هدیسالطآ طح رج و دانا ات زا

 ظعا |
۱ 

 ینوک ی جر كنیات نوناک یسیدالیم خرات ۱۰۰ ع

 فشکل دنفرط ( یجویسو قبر ) هلا (سولاقنوغ) | ک
 r ینا نولاک» «هلغملوا نظ یصنم رہن «هدقدنلوا

 0 و شلو ا عضو مسا و هلیسانعم

 هلام ندب ونج یوق .ردشلرو هدهرهش نارا شیش

 ۔ولیک ۳۰ ابرقت یو i «بولوا ی رغوط
 (یقورتکع ) هلرهش (وریناب

 وب رکید هدنح راخ تب و « بولوا هر

 هد و ر) یل اخ دم .ردهرتم

 ه.صق

 كحوک رر الت د رط ا راو EL ۱ ی

 برقت هنیررب تنور کیا قلغاط ندا لیکشت یوق
 عسوت بسک هدفر ط ما رووا لصاح ندنسغا

 3 0 ( هداتیب و هتف رش لام یاهو

 ینرعو هدنرب عساو كا . ردنا E یوق یحم کا

 هر زح دوس رب هلیعسا ( رودان رووغ ) برق هنلحاس

 و . رونلو هطآ كوك چاق رب هدنفارطا كنون هللا

 ندفارطا .ردظ ون و طاع هلراغاط ندةرطره یوق

 . رولوا بصنم هوق رلهردو رلیاچ قوچ ر
Riverina ) ۱59 هدادلارتسوا (  

 مق كنتموکح ( سلاو یونج |

 ۔ارج (یاروم) هطخ و «بولوا مسا نیرو هنسیبیع
 .ردعقاو هدنسهرآ یسارم ( غنیلراد ) مبات اکر هلیس

 مىق «بولوا هرتمولک ۲۲٣ ۹ یس ه.ڪطس 3ام

 و

  هدایز ندنوبلم ۱۱ « هلغملوا ترابع نداعم یم
 « بولوا قوح ید یئداعم . روالوا یعر نو وو



SES 

 یلیخ یرلرب ضعي ویلو جارخا رلن دعم راس رقاب

 ا ردشم 4 رو تبمها هتءارز 6 هدهسٍا تانم

 ۱ (ترورتو)و هغاو هغاو «رابوق ی : یر هبصق

 ر هجمرا هلشرفت ندسلاو یونح کی تو . رد

 A ی وق هنلاح تكموکح

 ) تاب هنری |
 ندک هاننایساو هدنس رغ لاعث هرتمولک ۸ و هدنس

 ٦۰.٤٥١  تولوا هبیصق ر هدنرزوا یلطخ لو ریمد

 . رد راو ینارش رومشمو یسل اها

 یزوط» ىمي (1110 S212 10) ۱ و و
 ۹ ما قوحر هداق صا «هرد ۱

 ردرعسا 9

 او (ناتم 7

 3 ۳ هتسهدام « ودالاس » ] .

za (Rio Grande) | ۰هوس «  

 EL رفآ » هدنارعو ر

 نالوا طاح هل سو ممه | اذنس تن هسنارف هدا

 ض یع هو میخ رب هدنسهنیک رک ول
 هدنفشک .ردعقاو هدس ع لوط ۱۷ ٩۰ هللا لا

 .ردشفلوا هم هلمسا و «قرهنلوا نظ یزغآ یاح

 هو شفلو هاکتراج هلیتقو هدرا رب كعلخ و
 ( مالو ) هدنسیش راق ینعغاو هیصق ر كورتم اوت

 . ردراو هطآ رب هلمسا

Rio Grande ) 
 لوس ود هدنارع ور /  (do Su Suا

 نالوا اج هدا لل زار » قامرا كو ی ودح «

 (هرکلآ وترو) «بولوا هبصق رب یسهلکسا كتر وهج
 1وغال )و هدنسس رع بونح هرتمولک ۲ ۵۳ كن

 طالتخا هللا یسالطا طح رح كنلوک ( سوتا سود

 یونج ضرع ۳۲ ۰ ۶۰۳ «یرهلوا هدلم کیدتنا
 ۔وک ك .ردعقاو هدس رع لوط ۵۳ ۲۷ ET هلا

 یسلاها ۱۸ ۰۰۰ تولوا سسوم هدعقوم ر لز

 نوا كلشياو یسهیصوصخ و ه ریما نیا لزوک

 « بولوا دودسم هللدس موق رب , ینامل ى :دردراو

 . رویمهشان خراف كوس

 كلاع ال زار یت ر وهج لوس ود هدنا عور بس
 كنایل زارب «بولوایر كریهاج ندنا بیک ر نس هع

 ندنتهجیبونج قرشو ًاقرش .ردعقاو هدنبونج یاهتنم
 ندنتهج یبرغ بونجو ًابونج «هلبا یسالطآ طیح رح
 رآ ندنتهج یلاعث برغ «هلتروهج ( یآ وغوروا )

NAV 

(Ri vesa ltex) 1۱ ۲ ولو هد هسنارف  

 رد( لوسودەدنارغود NE ےس ۹ ہک هده>رد یګ 1

 .هیقرش تهج كنيیونح یاقمآ ییضارا رج ۱

 قلا ا

 ور ضو تدمم أ

 را

 -وهج (هنرتاقهتناس) یخد الام « هلیتروهج نیتنج
 ۲۳ یس هبڪطس ةحاسم «بولوا دودو طاع هل ر

 .ردیشک ٩۳ ۰۲۷ ییلاهاو هرتمواک م بم ۳
NY N,4 ۲ 9 نوح یار ۳۷۲ 4۵  

 ؛بولوا دتم هدنراهرا ن ر لوط ۰ ۳۰۳۰۰ هلا

 .بولوا ( ءرکل آ وترو ) ی زکر ,ردلکشلا لیطتبم

 « بولوا یسهشوک رب كن لای كو نالوا دتع هدنس

 دت یرعوط هونج ندلاعث یسهلیلس ( رامودارس)
  وط هب رغ ,هعلوا لصاو هنطساوا كلایاو ؛ رولوا

 فورعم هلیسیموم مسا (لارجارس) «كرهنود یرغ

 ج جوا قلا رلغاط و . رلبرآ ءرللوق قوج و |
 مو (رامودارس) هلا لحاس یسجنرب .رودنا مست

 .ردر نالوا ولع هل رلعاقاطب و راوکو

 (ساتولپ ) هلا( هرکا ا وتروم ) یکویب كا كرللوک وب
 (سوتایسودآ وغال ) نالوا دتمع هدنسهرا یرهلکسا

Eیسهبعطس ام هرتم ولیکم بم  

 ال ) نالوا لوط هرتمولدک ۱ 0۰ هلکن و .ردراو

 نالوا خاص هئافسریس هدنسهرا لوک (عریما وغ

 .رولدنا لیکشت ینام قبرطرب یربن (ولاستوغ وئاس)
 هدننونح یسعچواو هدنلاعش كلارحارس مق یکتا

 در ا «بولوا ترابع ندرارب نالوا
 EEN شمهمروک هطلابو هدعافترا ر هدنراهدار

 هدنرلعاغترا هرتم زون يل۲ سن یسیعکناو «روتسم

 .ردلوحر روتسم هلرلتوا نوزوا قرهلوا
 كا كتلابا هسیا راراب و یداو ی هد راهرا یراه.هش

 قوح یهراح هام . ردسضارا

 یلامش ۳ ؛بویلوا یغامریا كوب رب چھ .هدهسیا
 ۔وط ندییعوط یرهت کیا نارا یندودح ییونحو

 قد كنروصقو « هیسالطآ طع رحم هی رغ

 یمارم هدیعسق رو «هرالوک نالوا یرلقایآ هزکد

 هنغامرا ! یا وغوروا ) نانلو هدنتهح هقرا كتلابا

 . رولکود

 6 راغا راق هدرلغاط نویس وتو زوم و نار زح

 و راق هدنعف فرع: لامش لكلا, رانوط راوصو

 بونج ۰ رویلبهشبتب یثماق رکشو هوهق « بویلوا

 نازیم تقو یکیدسا یراکزور بونج هدنعق یی مع

 وهج موما ىلع . شا هجرد ۵ هر ندر هرارجلا

 كلا ارس

 ق هدنرلبا شاق EES هلص زاب مد



۷ 

 « راقبح ردو ه هحرد ۳۸ هزارلا نازبم نزاب هدر

 قعارز . یا ردق ههحرد ۱ رفصلا قوف نیشیقو

 اها ردق هب هعاک هرلتةو نیش ,بولوا یرک ك ب زونه
 ۳ هد هسردا ترابع ندقوسام قشیعم كنل

 غابو ینعرز ,یادفب رنابلاتسا ندا تره هلترثک هناروا

 ارش هللا ی دفب ,بوترکوا هبلاها یمریدشیتب
 نوتوت را دقهر .ردهدک ما کت هک دتک ی نالوصح

 کہ دنتھج یفیغ بونج

 نویقو ریفیص هعلشابو تاناوب> یلتیاک هدراراچ مساو
 قجحمآ .رونلوا لاصح-ا همریدصاب للتیلک .بوئلسپ

 امدةم تا للزوطو یروف و

 هدنرلنامروا .ردشاکللخ هنحاور هنرزوا یوغل كتر

 لزوکب رارا هناح اشواطو قاز وةلا صو ه هت سارک

 ‹ ض ص هیعاشاب ینداعم .ردراو رلجاغآا قوح كيو

 واط لورد لراس یکی روماچ یج هلول ا

 ابعو هخوج ندکو «هدهسيا یرک كب رونه عیانص

 یک طالخو بیا موم «لوناض هلناجوستم ضعب يک
 لیخ یراج ۰ ردراو رهناخابدو یرلهقراف داوم
 ,همر دصابهلاتاناویح یناحارخاهعاشاب ,بولوا كاشیا

 | الا ندناناونعیاتسو یاب ما .ناتعن ؛یرد

 هرق .نونوت «هقوسأت ینعی قوا قوام هلا داوم

 نوزوا ناقبح هد رک :ردنرابع ندهزاسو لر

 هدرادتم ییخ « بولیدوروق ید قیلاب عون رب
 - وا یرالو ریمد هرتمولک ۵ . رونل وا جارخا

 ریس رایکو راروناو یغد هدنرتکا دكرارهن . بول
 یگ د فو ضار ینصن كتسل اها .ردنا تکرحو

 هتروهچو .ردنکم ندزلمو لاق صا لصاو یجز

 قوج ك ندايلاتباو همالا هیحاشاب هدرلهنس كوص ود

 .رو دیکر ارجاهم

 ۳ | تور دنا
 تیکت یسهمخج كلام ادیزار «یقامرا لوس یاعت»

 لاعش كنهروک ذم ٌهعطق «بولوا یر كريهاج ندا

 ره رهن كچوک كب ٠ ردترا۔ء ۱ ۱

 طرح رحم "الایشو افرش .ردشملوا بس هعا و هسلصت

 (ایهارا) خد ار « (هراتس) "ابرغ «هبایسالطآ
 ضرع ٦ ۲۸ هللا < ٩٤١ هردطاح هلرتروهچ

 هدنراهرا ییرغلوط ۰۳ ۸ "۱۳۷ ۲ و ییونج

 رتمولیکم بم ۵۷ 4 ۸ ۵ یسهیعطح ًةحاسم ,بواوادتع

 ۱ »یر ۳۳۹۸

 كتروهج یزکس .ردیشک ۲۰۸ ۸۰۲ ییلاهاو
 اوس هردمس هلکسا ( لاتان ) نانلوا همش یخد هلیعسا
 قاموقو للا( ,هدهسیا هدنلوط هرتمولیک 44۰ یلح

 .ردطاح هلرلایق ثاطرب رارب هلیساذح كبوص «بولوا
 - اعشلحاس زکالاب . ردقو ینایاو یوقرب چه نامهو

 ندرلاروا افس .بونلو یزغآ یاج چوا هدنسیل
 « بولوا همامرب نک رک لحاوض و . رويل هریک

 ۔رو) هدلخاد 6 كرەدىا عاشرا شک اوا ه دعا ۱

 رابنا قوجر ندرنغاطو . رولو یرلغاط ( همرو
 قوچ اهد یرلتنبا هقرش لحاس « بودا نامبن
 .ردلکد نوزوا ندهرتمولیک ۱۲۰ یرب چه ,هدهسیا
 ید ( هترونود هدناغمر ) نرو نما هشروهج

 كجو یحوا كرلتنا هبیلاعش لحاس .ردیرب داران ون
 نانلو هدهتروا ندرلن و .رارافآ ا.زاوتم بولوا

 بولک ندنتروهج ابیهاراپ ( ساناریپ سادور ) |
 هن رایصنم زکلاب كرارناو .ردنوزوا كا كن هلج

 كب یساوم رد احص هساقتم ارس یرباخ برق

 .ردسبایو قاصص هلیسهدایز ,هدهسیا لکد رغا ردقوا

 «بولوا كربسو كچ وک كم قاناس كد رلفرط ا

 ۱ زارع اار هدا كرو قجنآ
 . راقبج رلجاغآ رادتیف كم .بونلو ید رلنامروا

 قوماپو قوینام «یشماقرکش «هوهت یتالوصحم هعاشاب
 یخد رلیش ضعب یک ن وتوثو هیلوصاف «مئرپ «بولوا
 «بولوا قوحیرل روس نوقو ریغص .رولوا لصاح

 یندامم .ردتلنایوح یقشبعم رادم ه_یعلشاب كنيلاها |

 هیلحم عیانص . ردقوح یراه* «بولوا هدنمکح قو

 ترابع ندنلاصح-ا زوطو وتریپسا .موم ءرکش

 ترا قرهلوا رار یتالاخداو تاجارخا «بولوا
 .زغا زواج یتنارف نویلم ٩ ینه وس

Rio Cassini ( ̀ ) تكناش رفا 

 و ا
 نانلو هدنلا دریل زیکت رو اک نی هدنسهتک

 نظ یزغآ رېن ادتبا «بولوا جلخرب هدنسهچراپ
 ۱ - یدختلوا

 ا ) Rio Cachéo وش هاو
 هنیکزیکتر و هدنسد ی لحا ور

 OR «بولوا قامرارب هدنس

 2 ریس یلهرتمولک ۱۸۵ ككنسارخم یمی كد

 .زیکترو هدن راقو هرتم واک ۵ لندندصنم و



Killian < 

 زکلاپ یدمش

 3 ی. ر

 یسهبصق ( وثعا# ) یرافلوا شعآ یا 11
 ؛نکیا هاکتراج ر كالشرا كب هلبتقو هک.روبنل و

 هردراو یسیااها ۰

Ri Car ( | ) ه نیتنجرآ 

 ۱( هودروق ):گتروهج ۰

 | r بول وا هیصق زر هدنرانک كلونو رم 7

o.۱ (ورجرور ) ۳ ندناب رح كالهرتمولمک  

 هرتم ولک ۰ كه ودروف هصف .رولکود هن ره

 .ردعةاو و

(Rio Com ponاش رفا  

 را ۳ رف ا فویموقور

 لاعتضرع ۲ « بولوا قامربا ر هدنرعم#

 هنیسالطا طبع رحم هدسیغ لوط ۱۷۱۵" هللا
 ندا نات ندنغاط ( نولاجاتوف ) ۰ رولکود

 | هدسو هیبرغ لامت «بودبا کرت ندرم یا
 | کیا لوا ندزمشر .راقآ یرغوط هب یلرغ بونج

 یرلل ونط ل ۱ ( هراف ایدناق ) ۰ ردهرتم وان ۶ ۷

 قعو ۲۰۰ کا هدنلوصو هذسهبصق

 ماطر .بوریک هنتروص میلخرب مساو یغاشآ نداروا

 ۰ رد واح هد ی ر هطا

 هردوقتشا كنلدوانرا ( 1:0 ) ل
 هلق 1 ه دنل امش كن ردو هدنت الو وار

 قلوا تسمه او ۱۵ ۴ بولوا

 یضارا یرلقدازا نکاسو نادنشک

 .ردنرابع لدهرتم

 هردهربم °

 ۲ ۵۰۰ .هرزوا

 - ولیک مبص ۵ ۰

 هدنزنکد نيج ( Rio- lS را
 یاهتنم كنسهرزج هبش هقالامو | 3

 رنک هدلامش «تولوا راهطا ماطر هدنسش راق لونج

 . ردفورعم هلیم ا ( هفنیل ) رلیکهدبونجو ( ولر )
 ,OSCE rl هللا AT یرلیجتر

 یسج کاو قر لوط ا ۰16
 |7 یونج ضرع ۰۳۷ لا لام شرت و

 | هدنرهرا قرش لوط ۱۰۲۰۲ ۰۲۱۱۰۱ ۸

 رب .ردشلرا ندنلررب هبزاغو (وپمد) بولوا
 .هلج .بولوا بک ندرل-قج هطا و ندرلهطا قوچ
 هرتسم ولیکم بص 4۱۹5 یبهییطس ةحاسم كنس
 هلنامروا یرتک | و و ۸۰۰ یسلاهاو

 .زوفناصو هب هتسارکو هنلامعا یافس «بولوا روتسم

 ینالوصحم هعاشاب .ردراو یرلجاغ آیا كب راراب هغل

۲۳۹۹ 

۱ 
 یس هم رش دو دح « بولوا دم هدن زا زا یی لوط ۱

EE) 

 ریبعت ( ریبماغ) نالیناللوق ېک یاچ هلا ربو جرب
 یلنیچ و یالم یسلاها .ردنرابع ندئان عولرب رونلوا

 ندا لیکشت ینمظعا مق «بولوا بک ندهرتاسو
 هزار دنیدم هلمالسا نو لالا

(Rion)) :هر ادساقفاق ءاروامت هبسور  

 - وا ربنرب هدنتلایا ( سیانوق )و هدنس)

 ینونج ان سیطسو مق كنم هلساس ساقفاق «بول

 ور

 و و هدم هو ا ادعنا ا :ندتسابام# |

 ا5 هک لدنسهبصق سیانو ؛قر هقآ ی رغوط هل رع

 ۳ 7 5 9 ندک دا مطق هفاسم كلەرتمولک ۱ ۶ و

 . رولوا بصنم هزکد هرق هد رق ینو

 هدنتهج لامش كاناتسدنه (1۱۱۲۸۷( |

 هلا ) و سس هل ( دنککی ) ءقاو ۱
 ۰ ت حس

 كحوکرب هدنسدب رع بونح هرتموانک ۱ ۱ ه٥ 2 ( دابآ

 ی ۰ «بولوا هبصقر ی زکر كن هزاتع تم وکح

 هب هحار و یبلاما ۲۲

 ۵ وا ر

 ۰۱ ۰ «هرزوا قلوا اسم

 نه زا تموکح هور س .ردراو یار صوصخ

 ۷۸ ۲۳ و یلاعثضع NY لا ۷ ۳

 « بولوا دت هدنرهرا قرش لوط ۸۰۲ ۳۱۰ هللا

 ۔اهاو هرتم لک عب ۲ ۵ ۰ یس «یتس هاتف

 ۱ ۳۰۰۱۲ .هرزواقلوا اسم ی ۳۱ ۱۱۰ ءیسل

 یداعمو یرانامروا .بولوا رب رب قاغاط . ردیشک
 ۰ ردقوح

 هدنعساضق رب یک هنتناما رهش |

 ۳ وا كد زاوا کو هرق ل تم
 هدنیصتمكباح نالوایانمهو هدنلحاسلوطان | ءقر

 ۳ نا ار .ردهبصق كج وکر

 ییا هدنسهتوا E ا ا
 لامش هدنجا ثنهردارب طاح هلرا هم و رلغاط فرط

 ۰ ار یسارج . ردنا نارج ییغوط هی رع ۱

 . ردهدنلوط هزتمولک |

 ۱ ۵ و تار لب او
(Rivières du Sud ( 

 «رابا نونج » ەي

 لدننایسق یرعم لاغنس كن هسنارف هدس غ یاق رفآ
 كن هرتلک زا ابونجو هلیسهنیکز کتروب الامت «بولوا
 ۸۳ ۵٩ .رددود هلا ( هنوئل ارس ( ناذلو هدنلا

 ۱۷۲ ۳۰۲ هلا ۱۵" و امش ضرع ۱۰۳ هه" هلبا

 وا رابتعا ردق هنغاط نولاح ات وف ؛ هد هسلا لکد عم



 زن

 « ردئراص ندشک ۰ 2 یسلاهاو هرتمولک

 . ردشفلوا هیست هلعساو « ندنفیدلوا قوج یرابنا
 | تمجا هنص هدام «لافنس» نوجما تامواعم هدایز ]

 نیتنجرآ هدسونح یا صآ (11013) )۱ ء
 یر تا تالاا كار وهج نت

 ندنتبروهج یلبش "ابر هلیلابج هلسلس (دنآ ) «بولوا
 هنن "اقرش ۰ هراماتاق ) الامت هدلاح یفی دل وا شل

 بوذح DS ‹(هودروق) و هراماناق

 دودح هلن رلتل ابا ( نآ و ناس ) یخد ندنتهح رع

 لوط نالوا هه قرش بونج ندس غل امش . ردطامو

 ؛بولوا هرتمولک ۷ یمظءاض رعو 3-۰ یمظعا

 . ردهرتمولیک مبم ۰۹۵.۳۰ یس هب طس 0

 زکلا یسیلاها
 شمرو ییس هفرا هنل اح RS و هل

 ۸اتسف ۱8 ۰ ردبشک ۰

 هرم هدازو كس e چوا هد: ساب سع مق یلغلوا

 یسهورذ کوب دا و « بولوا یرلغاط هدنعافترا

 .ردراو یعاشرا هرم ۰ ۲ كن( وداون ) نالوا

 سولداریسر) چاد هداروا ‹ەدەس| هو وا یسی3 رش مىق

 هما «یغاطهووا» یعل (سونال

 CDT EGE aS سرب هو د( ۳( 5 هیحلشار 0 | ۰ ۴

 ۱ افترا هرتم وب

 یا

 یفاراقس «بواوا كچوکیراربن رکبد .رولوا وع

 الا نازبم هدنرازاب ندا فداصت هطابش هلرلن وناک

 اصن هحزاب مد و راقبح ردق هب هحرد A ت ا أ

 ردق ههحرد ۲ رفصلا قوف هدنرخبف ندا فد

 یمرکب شبنوا ریقاب «بولوا قو كم ینداعم .رنیا
 از وار یک ک رونو یخد هدزلاح را هتاک ه دنتلقت ولک

 روک« ی آ هلن دام یو نوتلآ 6 شموک ۰ رم د

 ۱ تاناویح هدنتهح هووا . ردقوح ضد یزوط ایقو

 نوىق ؛تكلخا ا « تا « رغم ص « بوذلسا

 . ردزواعم ی ددع E e ele یرادقم دا راک و ۱

 موزوا هدنرلرب ضعب ؛ودزآ یسهعورنم *ضارا

 هدیرلجافآ ريجاو لاقتر و «ریلس ای بارش ,بولوا لصاح

 كاوه هکمردشبت قوماب هلیحاغا نوتز .ردقوح

 .رلو نگ ندنرازاغو یسهلسلس دنآ .ردعنام قسوس
 ونایسا یسیلاها .ردراو یتراجم لبخ هللا ليش ند
 ندنحازتماو طالتخا كنسلصا موق ( یک اثلاق ) هلرال

 0 راس درک هجره «بولوا دلوتم

 ءراردنلقرف ندرلبللمش ارکو

 (قوص كارلا باب)









 ےہ


